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2019-08-19
Dnr: 18SBN370
Handläggare: Josef Rundström

Granskningsutlåtande
Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl., Stackbo
Gävle kommun, Gävleborgs län
Detaljplanens syfte
Med utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen syftar detaljplanen
till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde med god energiförsörjning i Stackbo, söder om Valbo. Mer specifikt syftar detaljplanen till att
möjliggöra ett uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till
ställverket i Stackbo.
Detaljplanens föreslagna markanvändning innebär verksamheter som i huvudsak är energi- och ytkrävande, dock utgår även detaljplanens bestämmelser
från att säkerställa ett gott helhetsintryck och att eventuella störningar och visuell påverkan minskas.
Genom området passerar en kraftledning som hör till det nationella stamnätet.
Detaljplanen syftar i detta avseende till att säkerställa markanvändningen
kopplad till befintlig kraftledning genom planområdet.

Utlåtande efter granskning
Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 19 juni – 12 augusti 2019 (bilaga 1). 4 yttranden har inkommit under granskningstiden.
Från samrådsskedet kvarstår inga erinringar.

Inkomna yttranden
Nedan redovisas samtliga yttranden som inkommit under granskningen. Yttranden utan erinringar har inkommit från:
•
•
•

Svenska Kraftnät (bilaga 4)
Gästrike Räddningstjänst (bilaga 5)
Gävle Energi AB (bilaga 6)

Yttranden med erinringar mot planförslaget sammanfattas och kommenteras
enligt nedan. Utlåtandet redovisar även eventuella åtgärder som vidtagits efter
granskningen.
Yttranden med synpunkter på planförslaget har inkommit ifrån:

Gävle kommun Livsmiljö Gävle 801 84 Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 00 Fax 010-451 60 04 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Länsstyrelsen Gävleborg (bilaga 2)
Inga synpunkter avseende särskilda bevakningsområden eller statliga intressen. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte står i strid med några riksintressen, att strandskyddet är hanterat korrekt, samt att kommunen har beaktat de
mellankommunala frågorna.
Kommunen planerar en ny väganslutning mellan planområdets södra del och
riksväg 56 och avses användas både vid bygg- och driftsskede. Genom denna
förändring förutsätter Länsstyrelsen att Stackbo by inte kommer få en utökad
trafik vid ett plangenomförande och bedömer därför att det inte längre finns
något behov av att ytterligare studera bullerpåverkan längs med Laggarbovägen.
Kommunen har bemött tidigare synpunkter från Länsstyrelsen avseende miljökvalitetsnormer på ett tillräckligt sätt. Länsstyrelsen vill dock påpeka att i
samrådsredogörelsen anges att behovet för en dagvattendamm ligger på 9600
m3 vilket är mindre är hälften den föreslagna volymen för dagvattendammen.
Kommentar: I samrådsredogörelsen har ett exempel använts för att illustrera att tillräcklig yta finns för dagvattenhanteringen inom planområdet. Olyckligtvis har räkneexemplet blivit fel. I planhandlingarna, samt bilagd dagvattenutredning står det dock rätt volym på dagvattenmagasinet.
Den föreslagna traditionella dagvattenhanteringen med rör och kulvertar till
fördröjningsmagasin. Dessa kommer inte att vara dimensionerade för skyfall
och då är det viktigt att höjdsättningen sker i enlighet med dagvattenutredningen (se sid. 13) så att vatten leds över mark längs förutbestämda stråk.
Åtgärder: Kommunen vidarebefordrar synpunkterna kring skyfallshantering till exploatör.
Länsstyrelsen tolkar kommunens kommentar i samrådsredogörelsen som att
rekommendationer om hänsynstagande i hanteringen av kulturlämningarna
lämnas vidare till exploatör och kommande prövningar. Detta kan förtydligas
inför antagande.
Kommentar: Samtliga handlingar, inklusive genomförd kulturvärdesinventering, samt Länsstyrelsens kommentarer efter samrådet lämnas till
exploatör för vägledning i kommande prövningar. Kommunen anser inte
att ytterligare förtydliganden i planbeskrivningen är nödvändiga.
Trafikverket (bilaga 3)
Trafikverket önskar en redovisning av anslutningsvägens tänkta läge och koppling till Laggarbovägen. En ny anslutning får inte placeras så att det tillskapas
en fyrvägskorsning med den nya förbindelsevägen från väg 56.
Kommentar: Frågan om den exakta placeringen av anslutningen kommer
att utformas i samråd med Trafikverket i samband med att en ansökan
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om avtal för utformningen görs. Detaljplanen möjliggör anslutningar
som kan utformas så att Trafikverkets krav kan uppnås.
Trafikverket anser att genomfartsförbud tillfälligt kan införas under byggtiden
för sträckan mellan väg 56, Överhärde och planområdet. Eventuellt kan även
tillfällig vägvisning för styrande av byggtrafik norrifrån vid väg 56, Överhärde/531 införas.
Trafikverket anser vidare att det kan eventuellt bli aktuellt med åtgärder på
riksväg 56 där den nya anslutningsvägen ansluter till 56:an.

Revidering
En mindre redationell ändring har gjorts avseende planbestämmelsen b1, där
tidigare egenskapsgräns har utgått och bestämmelsen formulerats om. Betydelsen av planbestämmelsen är dock fortsatt densamma.

Livsmiljö Gävle
Josef Rundström
Planarkitekt
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För kännedom till:
Länsstyrelsen
Mark och exploatering
Kommunala lantmäterimyndigheten
Svenska kraftnät, registrator@svk.se (svk:s dnr 2019/890)
Trafikverket
Gästrike Vatten AB
Gästrike Räddningstjänst
Gävle Energi AB
Peter Sundgren, p.sundgren@outlook.com
Yvonne Holmquist, yvonne.holmquist@outlook.com
Annica Åhsberg, annicaahsberg@gmail.com
Håkan Englund, hakan@tomtas.se
Barbro Holmsten, Stackbovägen 53, 818 91, Valbo
Mats & Lillemor Jonsson, Laggarbovägen 20, 818 91, Valbo
Matti Lappi, Sågfäbodvägen 10, 818 91, Valbo
Monica Jennevret, Allévägen 61, 811 36 Sandviken
Sara Friberg, Laggarbovägen 21, 818 91, Valbo
Yvonne & Sven-Olof Wendin Kabelvägen 17 & 19, 818 91, Valbo
Paula Lind, Sågfäbodvägen 5, 818 91, Valbo
Med besvärshänvisning till:
-

Bilaga 1
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2019-06-17
Dnr: 18SBN370
Handläggare: Josef Rundström

Granskning
Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl., Stackbo
Gävle kommun, Gävleborgs län
Granskningstid: 19 juni till 12 augusti 2019
Med utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen syftar detaljplanen
till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde med god energiförsörjning i Stackbo, söder om Valbo. Mer specifikt syftar detaljplanen till att
möjliggöra ett uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till
ställverket i Stackbo.
Detaljplanens föreslagna markanvändning innebär verksamheter som i huvudsak är energi- och ytkrävande, dock utgår även detaljplanens bestämmelser
från att säkerställa ett gott helhetsintryck och att eventuella störningar och visuell påverkan minskas.
Genom området passerar en kraftledning som hör till det nationella stamnätet.
Detaljplanen syftar i detta avseende till att säkerställa markanvändningen
kopplad till befintlig kraftledning genom planområdet.
Alla planhandlingar, samt underliggande utredningar finns att läsa på Gävle
kommuns hemsida http://www.gavle.se/detaljplaner. Samtliga handlingar
finns även tillgängliga i Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22 i Gävle.
Om du har frågor om planförslaget kan du höra av dig till ansvarig planhandläggare Josef Rundström på tel 026 - 17 83 79 eller på e-post josef.rundstrom@gavle.se.
Synpunkter på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista
granskningsdag. Synpunkter kan lämnas via:
E-post: planer@gavle.se
Brev: Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, 801 84 Gävle.
Den som inte har framfört sina synpunkter vid samråd eller granskning kan
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Livsmiljö Gävle
Josef Rundström
Planarkitekt

Gävle kommun Livsmiljö Gävle 801 84 Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 000 Fax 010-451 60 04 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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2019-08-09

Enheten för samhällsutveckling
Maria Andersson
010-22511238
Maria.t.andersson@lansstyrelsen.se

Dnr 4727-2019

Gävle kommun

Granskning av detaljplan för del av Valbo-Ön 5:3, Stackbo
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i samband med att den ställts ut
för granskning under tiden den 19 juni-12 augusti 2019.
För planområdet gäller Översiktsplan Gävle kommun år 2030, antagen
11 december 2017. Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande ÖP.
Länsstyrelsen har inte för avsikt att överpröva ärendet enligt 11 kap. 10 § planoch bygglagen.

Synpunkter utifrån länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/
statliga intressen
Riksintressen
Planområdet berör delar av riksintresse för kommunikation, en av flera
alternativa korridorer för väg 56. Under 2018 tog Trafikverket beslut om ett
ställningstagande angående val av lokaliseringsalternativ för väg 56, vilket
innebär att den del av riksintresset som planförslaget berör inte längre är
aktuellt som lokaliseringsalternativ.
Strandskydd
Länsstyrelsen anser att skälen som kommunen anger är relevanta för att
upphäva strandskyddet.
Miljökvalitetsnormer
Kommunen har bemött tidigare synpunkter från Länsstyrelsen på ett tillräckligt
sätt. Länsstyrelsen vill dock påpeka att i samrådsredogörelsen anges att behovet
för en dagvattendamm ligger på 9600 m3 vilket är mindre är hälften den
föreslagna volymen för dagvattendammen.
Hälsa och säkerhet
Vad gäller buller har Länsstyrelsen har tidigare i processen påtalat risken för
bullerproblematik kring Laggarbovägen vid ett plangenomförande. Det
framgår nu av granskningshandlingarna att kommunen istället planerar en ny
väganslutning mellan planområdets södra del och riksväg 56. Väganslutningen
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ska säkerställas genom ett exploateringsavtal och den nya väganslutningen till
planområdet avses att användas både vid bygg- och driftsskede. Genom denna
förändring förutsätter Länsstyrelsen att Stackbo by inte kommer få en utökad
trafik vid ett plangenomförande och bedömer därför att det inte längre finns
något behov av att ytterligare studera bullerpåverkan längs med
Laggarbovägen.
Ur ett klimatanpassningsperspektiv bör dagvattendammarna placeras med
hänsyn till markens naturliga förutsättningar i form av rinnvägar och
lågpunkter, etc. Det är viktigt att i projekteringsfasen ta hänsyn till de
utredningar som har genomförts. Länsstyrelsen tolkar handlingarna som att det
planeras för en ”traditionell” dagvattenlösning med rör och kulvertar till
fördröjningsmagasin. Dessa kommer inte att vara dimensionerade för skyfall
och då är det viktigt att höjdsättningen sker i enlighet med
dagvattenutredningen (se sid. 13) så att vatten leds över mark längs
förutbestämda stråk.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat de mellankommunala frågorna.

Övriga synpunkter
Kulturmiljö
I samrådsskedet påpekade Länsstyrelsen att kulturhistoriska lämningar omfattas
av ett visst skydd i form av allmänna formuleringar om hänsyn i
kulturmiljölagen, skogsvårdslagen och miljöbalken. Länsstyrelsen tolkar
kommunens kommentar i samrådsredogörelsen som att rekommendationer om
hänsynstagande i hanteringen av kulturlämningarna lämnas vidare till exploatör
och kommande prövningar. Detta kan förtydligas inför antagande.
Naturvärden
Länsstyrelsen ser positivt på att våtmark avsätt som naturmark samt att
kraftledningsgatan bibehålls.
Artskydd
Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning än de i slutsatserna i naturvärdesinventeringen och MKB:n gällande hantering av skyddade arter vad gäller
tidsanpassning, ”avsatta” områden i planen och ev. dispens/12:6-samråd samt
arterna revlummer, Jungfru Marie nycklar, vanlig snok, vanlig padda och
skogsödla. Hänvisade källor till gällande fågelfaunan är enligt länsstyrelsen
tillförlitliga.
Länsstyrelsen är positiva till en fortsatt dialog kring hanteringen av skyddade
arter och eventuell dispensansökan/12:6-samråd. Länsstyrelsen vill i
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sammanhanget informera om att eventuella dispensansökningar hanteras så fort
som möjligt, men att det kan dröja upp till 6 månader innan ett beslut kommer.

I ärendet har t f enhetschef Hans-Erik Hansson beslutat och Maria Andersson
varit föredragande. I handläggningen av ärendet har företrädare från
naturvårdsenheten, enheten för samhällsutveckling, miljöenheten, enheten för
styrning och samordning samt enheten för natur och vilt deltagit.
Hans-Erik Hansson
Maria Andersson
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.
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Från: Livsmiljö Gävle - Planer (e-post) <planer@gavle.se>
Till: "Platina-SBN (e-post)" <platina-sbn@gavle.se>
Ärende: VB: Svar på granskning - Valbo-Ön 5:3 (del av) m.fl. Stackbo
Datum: 2019-08-09 11:47:35

Från: Gävle Energi - Karta - E-Post <karta@gavleenergi.se>
Skickat: den 9 augusti 2019 07:45
Till: Livsmiljö Gävle - Planer (e-post) <planer@gavle.se>
Ämne: Svar på granskning - Valbo-Ön 5:3 (del av) m.fl. Stackbo
Gävle Energi har inget att erinra.

Med vänlig hälsning
Gävle Energi AB

Sida 3 av 9

PLANKARTA
Dnr: 18SBN370

Antagandehandling

l1

Stackbo

E1
l1

2019-06-17, rev 2019-08-21

l1

Antagande

g1

Laga kraft
KF

Ulrica Olsson
Planchef

l1 g1

Planarkitekt

J1
e1 d1

l1

13

g1

PLANBESTÄMMELSER

n1

GRÄNSBETECKNINGAR

n1

l1

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
E1
J1

Datacenter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1
e2

l1

J1
e2 d2 b1
m1

0.0

uppstickande skorstenar

Fastighetsstorlek

13

d1
d2

n1

b1

a1
Markens anordnande och vegetation
n1

m1

Insynsskyddande vegetation ska finnas. Byggnader,
anordnas

0

50

100

150

200

250

Skala:

300

350

400

450

500

Meter

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

1:5000

Markreservat
l1

g1

Strandskydd
m.m.) se planbeskrivning.

a1

LIVSMILJÖ GÄVLE

2019-06-17, rev 2019-08-21
DNR: 18SBN370
HANDLÄGGARE: Josef Rundström

Planbeskrivning
Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl., Stackbo
Gävle kommun, Gävleborgs län

Antagandehandling

DETALJPLAN FÖR DATACENTER, GRANSKNINGSHANDLING

Innehåll
Detaljplaneprocessen

2

Medverkande tjänstemän

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Huvuddrag

3

Sammanfattning av planens konsekvenser 4
Plandata

4

Läge

4

Areal och markägare

5

Mark, vatten och natur

5

Grönstruktur och naturvärden

5

Geotekniska förhållanden och radon

7

Vattenområden och strandskydd

7

Kulturmiljö och fornlämningar

10

Pågående markanvändning

11

Kraftledning 400 kV

11

Bebyggelse

14

Trafik och parkering

20

Biltrafik och kollektivtrafik

20

Parkering och angöring

22

Tekniska frågor

22

Vatten och spillvatten

23

El, fiber, tele

23

Dagvatten

24

Avfall

25

Service

26

Störningar, hälsa och säkerhet

26

Risk och säkerhet

26

Buller

27

Luftkvalitet

28

Föroreningar

29

Översvämning

29

Brandskydd

30

Fastighetsbildning
Fastighetskonsekvenser

30
31

Huvudmannaskap

31

Genomförandetid

31

Avtal

32

Exploateringsavtal

32

Övriga avtal

32

Exploateringskalkyl

32

Intäkter

32

Kostnader

32

Planavgift

32

Tidigare ställningstaganden och
övergripande analyser

32

Riksintressen

32

Miljökvalitetsnormer

33

Miljömål

33

Översiktsplan

34

Miljöstrategiska programmet

34

Beslut om planläggning

35

Gällande detaljplan

35

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

35

Avgränsning MKB

35

Sammanfattning MKB

36

Sociala konsekvenser

38

Tidplan

38

Utredningar och källor

38

Revideringar

38

1

DETALJPLAN FÖR DATACENTER, GRANSKNINGSHANDLING

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.
Miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanens genomförande har bedömts ge upphov till betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Av den framgår planens miljöpåverkan och åtgärder.

Planprocessen

Arbetet med att ta fram en detaljplan, planprocessen, kan ske med antingen standardeller 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 vilket skede planen befinner sig i just nu.
Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Livsmiljö Gävle i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete, beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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 Samhällsbyggnadsnämnden eller i undantagsfall av Kommunfullmäktige. Om
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft.

Information

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
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DETALJPLAN FÖR DATACENTER, GRANSKNINGSHANDLING

Medverkande tjänstemän
Mirja Törnquist, miljöutredare
Maria Lind, kommunekolog
Jakob Rönnberg, Elin Johansson, trafikplanerare
Jonas Davidsson, Adrian Sidén, mark- och exploatering
David Ingvarsson, jurist

Bakgrund
Vid framtagandet av Gävle kommuns översiktsplan har lämpliga områden för specifika förfrågningar gällande elintensiva verksamheter identifierats. Översiktsplanen redogör att särskilt goda förutsättningar finns för detta i området söder om Valbo, Stackbo. Tack vare närheten till stamnät, regionnät och ställverk finns goda förutsättningar att möta en efterfrågan
på mark för elintensiva verksamheter.
Markägaren i anslutning till Stackbo station har märkt en ökad efterfrågan på mark för elintensiva verksamheter och önskar pröva en förändrad markanvändning med denna detaljplan.

Syfte
Med utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen syftar detaljplanen till att skapa
förutsättningar för ett verksamhetsområde med god energiförsörjning i Stackbo, söder om
Valbo. Mer specifikt syftar detaljplanen till att möjliggöra ett uppförande av ett storskaligt
datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Detaljplanens föreslagna markanvändning innebär verksamheter som i huvudsak är energioch ytkrävande, dock utgår även detaljplanens bestämmelser från att säkerställa ett gott helhetsintryck och att eventuella störningar och visuell påverkan minskas.
Genom området passerar en kraftledning som hör till det nationella stamnätet. Detaljplanen
syftar i detta avseende till att säkerställa markanvändningen kopplad till befintlig kraftledning genom planområdet.

Huvuddrag
Detaljplanen skapar förutsättningar för en storskalig etablering av datacenter som kräver
stora ytor och god tillgång till elkraft.
Marken regleras till industrimark, med preciseringen datacenter (J1). I bestämmelsen ingår
huvudbyggnader innehållande serverhallar och kontorsutrymmen, samt byggnader och tekniska anläggningar som stöder detta. Vidare regleras markanvändningen E1 i den norra delen
av planområdet för att gälla tekniska anläggningar för elkraft.
För att minska påverkan på närboende styrs placeringen och utformningen av tillkommande
byggnader genom planbestämmelser. Merparten av byggrätten placeras nordväst om befintlig kraftledning, längst från bebyggelse, medan en mindre del av byggrätten tillåts sydväst
om kraftledningen. Byggnadernas höjd styrs till 13 meter nockhöjd, för att säkerställa att
byggnaderna ska underordna sig befintlig vegetation som främst består av tall och gran. Vidare regleras att områdena närmast bebyggelsen inte får bebyggas (prickmark).
De identifierade naturvärdena, främst öppna våtmarker, har i huvudsak skyddats genom
planbestämmelser. De högsta naturvärdena återfinns i kraftledningsgatan som inte påverkas
av detaljplanen.
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För att minska påverkan från tillkommande trafik från planområdet säkerställer kommunen
genom ett exploateringsavtal att en ny väganslutning ska anordnas mellan planområdets
södra delar och riksväg 56. Vidare är Trafikverket positiva till att även anordna hastighetssänkande åtgärder på Laggarbovägen för att styra trafik till den nya anslutningsvägen.

Sammanfattning av planens konsekvenser
Ett plangenomförande innebär att ett område som hittills har använts som produktionsskog
tas i anspråk för en storskalig etablering av datacenter. Detta i sin tur innebär att området
successivt kommer att övergå till ett verksamhetsområde med vägar, byggnader, teknisk infrastruktur, dagvattenhantering, stängsel m.m.
Denna stora förändring gjorde att kommunen initialt bedömde att ett plangenomförande
kunde medföra en betydande miljöpåverkan och har låtit genomföra en miljökonsekvensbeskrivning. Vid genomförd miljökonsekvensbeskrivning har konsekvenserna för ett antal miljöaspekter bedömts med hjälp av vedertagna bedömningsmetoder i en skala från ”obetydliga
konsekvenser” till ”mycket stora konsekvenser” (se bilagd miljökonsekvensbeskrivning). För
planförslaget konstateras att miljökonsekvenserna i huvudsak blir små. För landskapsbilden
blir dock konsekvenserna måttliga och för naturmiljö, hälsa och säkerhet och hushållning
med material, råvaror och energi blir konsekvenserna små till måttliga.
Den största påverkan vid ett plangenomförande är att den trafik som kommande verksamhet
alstrar. Kommunen har inhämtat synpunkter från närboende, samt genomfört en trafikutredning som föreslår att en ny anslutning mellan planområdet och riksväg 56 ska byggas för
att minska påverkan på de boende i Stackbo. Kommunen säkerställer genomförandet av
denna väganslutning genom att ett exploateringsavtal sluts mellan kommun och exploatör.
Med denna vägåtgärd anser kommunen sammantaget att omvandlingen från produktionsskog till verksamhetsområde för datacenter kan ske utan stora störningar för omkringliggande bebyggelse, naturvärden eller kulturvärden.

Plandata
Läge

Planområdet ligger i anslutning till Stackbo och angränsar till den stora transformatorstationen med samma namn. Planområdet ligger ca 15 kilometer från Gävle centrum, bilvägen.
Planens avgränsning följer i huvudsak fastighetsgränserna för Valbo-Ön 5:3 Laggarbovägen
avgränsar planområdet i väster.

Karta över planområdets lokalisering
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Areal och markägare

Planområdet har en total areal på ca 158 hektar och berör främst fastigheten Valbo-Ön 5:3.
Lagfaren ägare för fastigheten är Bergvik Skog Väst AB. Planområdet berör även en del av
Valbo-Ön 21:3 som ägs av privatpersoner, samt två samfälligheter Valbo-Ön s:2 och s:7

Mark, vatten och natur
Grönstruktur och naturvärden

Planområdet består i huvudsak av produktionsskog som har brukats aktivt med moderna
skogsbruksmetoder. Det domineras av tall i varierande åldrar, upp till drygt 100 år, med inslag av gran och björk. Enligt Skogsstyrelsens kartmaterial har totalt 43 procent av planområdet avverkats sedan 2003, varav hälften av avverkningarna har skett de närmaste 3–8
åren.
Den brukade skogen benämns i skogsbruksplanen som produktiv skogsmark (ca 56 ha), och
produktiv våtmark (ca 13 ha). Några mindre områden utgörs av impediment som inte brukats och benämns i skogsbruksplanen trädbärande myr (ca 5 ha) och myr (0,76 ha). Delar
med torvbildande mark domineras av äldre tallar med fältskikt av skvattram-lingon-odontyp. I vissa delar av området finns tecken på aktiv dikning, och på några ställen finns historiska spår som visar att dikning skett tidigare.
Planområdet innehåller ingen skyddad natur. Ett objekt ur den nationella våtmarksinventeringen (VMI), berörs delvis av planområdet. Objektet (ID X13H4D02) är av klass 3, motsvarande vissa naturvärden. Riktlinjen från VMI anger att "ingrepp kan tillåtas om påverkan på
natur- och kulturvärden begränsas" De objekt som är belägna inom VMI-objektet fick naturvärdesklassningen visst eller påtagligt naturvärde vid genomförd naturvärdesinventering.

Karta över inventerade naturvärden. Källa COWI 2019

Inga naturvärdesintressanta arter rapporterades från inventeringen. Däremot finns i omgivningen runt planområdet förekomster av den fridlysta och hotade fjärilsarten väddnätfjäril
(Euphydryas aurinia). Väddnätfjärilen trivs i kraftledningsgator, som röjs med jämna mellanrum och skapar därmed ett halvöppet landskap som bryter av mot det slutna skogslandskapet. I dessa miljöer trivs växten Ängsvädd (Succisa pratensis) där Väddnätfjärilen lägger
sina ägg.
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Ingen väddnätfjäril påträffades under inventeringen, men utgångspunkten att biotopen är
lämplig och objekten ligger i direkt anslutning till, eller mitt emellan kända populationer av
arten.
Bestånd av revlummer (Lycopodium annotium) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza
maculatas sp. maculata) påträffades under fältbesök. Arterna förekommer på ett stort antal
ställen inom inventeringsområdet, i vissa bestånd mycket rikligt. Båda arterna är bedömda
som livskraftiga i Sverige, enligt Rödlistebedömningen 2015 och vanligt förekommande i
regionen.
Inom planområdet påträffades även Orre (Lyrurus tetrix). Orre är livskraftig i Sverige och
vanligt förekommande i Sverige och Gästrikland, och är typisk för svensk barrskogsmiljö där
den häckar både i produktionsskog och öppna myrmarker. Inom inventeringsområdet påträffades solitärt spelande tuppar, men ingen större spelplats hittades. Det aktuella området
bedömdes därför inte vara av sådan betydelse för orrspel att det är motiverat att i detaljplanera reglera särskilda skyddszoner.
Enligt kommunikation med Gävle fågelklubb och Havsörnsgruppen inom Gävleborgs Läns
Ornitologiska Förening påverkas inga häckningsplatser för havsörn eller kungsörn av planens genomförande.

Planförslag

Detaljplanen innebär att planområdet förses med byggrätt för datacenter med tillhörande
tekniska anläggningar, så som ställverk, generatorer, dagvattenanläggningar, parkeringar
m.m. (se avsnitt Bebyggelse). Området är stort, av planområdets 158 hektar får 16 procent
bebyggas med byggnader, medan resterade mark undantas från bebyggelse.
Vid planläggningen har kraftledningsgatan (område 3) som har påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) undantagits från exploatering, då den omfattas av Svenska Kraftnäts ledningsrätt och säkerställs med planbestämmelsen l1 på plankartan.
Övriga områden inventerade med påtagligt värde (naturvärdesklass 3) kommer i delvis att
undantas från bebyggelse. Område 6 och 7 enligt kartan ovan ingår delvis i den zon som inte
får bebyggas i närheten av kraftledningen. Vidare skyddas område 1, 2 och 4 med en särskild
planbestämmelse som säkerställer områdenas naturvärden.
Vissa förekomster av revlummer och Jungfru Marie nycklar, enligt kartan ovan, kommer undantas från bebyggelse, då dessa sammanfaller med området närmast kraftledningsgatan
och område 2 och 4.

Planbestämmelse

För att säkerställa vissa naturvärden inom planområdet har planbestämmelser införts på
plankartan.
•

n1 – Marken avsedd för våtmark. Vegetation och markskikt får ej tas bort eller
skadas. Stängsel får ej uppföras

•

Marken får inte förses med byggnad (prickmark)

Konsekvens

För identifierade fridlysta arter som har identifierats kommer dialog med Länsstyrelsen att
föras för att avgöra eventuella prövningar enligt miljöbalken, eller dispenser från Artskyddsförordningen.
Den fridlysta väddnätfjärilen bedöms inte påverkas negativt eftersom artens habitat inte förändras i och med plangenomförandet. Habitatet återfinns i kraftledningsgatorna som inte
får påverkas enligt gällande ledningsrätter och plankartans bestämmelser.
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Sammantaget bedöms den planerade verksamheten innebära små konsekvenser för naturmiljön i större skala. Den största delen av planområdet består av produktionsskog eller
mosseskog som är regionalt vanligt förekommande i de östra delarna av länet och objekten
inom planområdet kan inte sägas utgöra ett stort bidrag till förekomsten av biologisk mångfald. Dock kan det sägas vara av viss betydelse att den totala arealen av biotopen mosseskog/sumpskog upprätthålls.
Stor potential finns att skapa naturvärden i samband med genomförandet av detaljplanen
genom att död ved sparas i områdena som undantas från bebyggelse, och att vissa diken i
våtmarken Glimur läggs igen. Detta går inte att reglera inom ramen för denna detaljplan,
men väl som villkor i en kommande en kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Geotekniska förhållanden och radon

Området består i huvudsak av morän med inslag av torv och mosstorv. Moränlagret ligger på
ett djup mellan 0,3 - 1,7 m under markytan. Jordlagren överlagras huvudsakligen av grus
med sand och siltinslag. Både torv och silt bedöms som tjälfarliga. En särskild geoteknisk utredning är genomförd för att undersöka markens beskaffenhet och lämplighet för konstruktion.
Vid borrning inom planområdet påträffades berg mellan 1,3 och 10 meter under markytan.
Grundvatten påträffades ytligt vid två borrhål inom området, ca 0,6 - 1 m under markytan.
Den exakta utbredningen av torv och lera har inte fastställts, men återfinns i samband med
myrmarken i området.
Planområdets östra delar ligger inom högriskområde för radon. Enligt kommunens översiktsplan ska byggnader för stadigvarande vistelse uppförda inom högriskområde utföras radonsäkert, i övriga områden radonskyddat.

Planförslag

Planområdet är mycket stort och erbjuder många variationer vad gäller placering av byggnader inom plankartans kvartersmark.

Konsekvens

Utredningen kan konstatera det finns goda förutsättningar för grundläggning i områden
med morän och att grundläggning kan ske på konventionellt sätt med platta på mark utan
behov av ytterligare förstärkningar eller risk för sättningar. Innan grundläggning behöver
humuslager avlägsnas och området fyllas ut med kapillärbrytande material och avrinning
anordnas genom markberedning.

Vattenområden och strandskydd
Ytvatten

I planområdets sydvästra ytterkant rinner Valsjöbäcken. För bäcken gäller det generella
strandskyddet, 100 meter. Längre nedströms (norrut) har Valsjöbäcken breddats och utgör
ett markavvattningsföretag, men genom en liten del av planområdet har bäcken kvar sin naturliga fåra.
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Vissa äldre dikningar är gjorda inom planområdet i samband med avverkningar och finns
redovisade som vattendrag i Lantmäteriets terrängkarta. Vid fältinventeringar är det tydligt
att dikena är grävda i samband med avverkningar och inte vattenförande idag. De bedöms
därför inte omfattas av strandskyddslagstiftningen.

Planförslag

För att säkerställa planområdets möjligheter till in/utfart till Laggarbovägen behöver strandskyddet hävas för en liten del av området. Dessa delar av planområdet närmast Valsjöbäcken
är avverkat under 2010 och hyser inga höga naturvärden (Skogsstyrelsen 2018).
Vid upphävande av strandskydd i detaljplan gäller samma särskilda skäl som vid dispensgivning (MB 7 kap 18c§). Kommunen anför i planförslaget punkt 3 och 5:
•

En väg till/från planområdet behöver anläggas inom det strandskyddade området,
och kan inte tillgodoses utanför område som på plankartan anges som a1. Valsjöbäckens fåra genom planområdet innebär att en väganslutning något längre norrrut skulle kräva att bäcken passeras med en bro alternativt kulverteras, vilket är
sämre ur strandskyddshänseende. Kommunen avser istället låta strandskyddet råda
norr om detta område. I planarbetet i övrigt har kommunen kunnat konstatera att
trafikvolymerna från kommande verksamhet kan få stor negativ påverkan på närboende i Stackbo och naturmiljöer om anslutningsvägen anordnas på annat ställe utefter planområdets västra gräns.

•

En etablering av datacenter på platsen anses vara ett angeläget allmänt intresse som,
på grund av tillgången till elkraft, inte kan tillgodoses utanför planområdet. Det lilla
område inom vilket strandskyddet upphävs krävs för att säkerställa in/utfart till datacenteretableringen.

Grundvatten

Planområdet ligger inom tillrinningsområdet för Gävle-Valboåsen. Vatten från planområdet
bidrar till grundvattenbildningen i det vattenförande grundvattenmagasin som ligger väster
om Laggarbovägen, enligt SGU. Grundvattenmagasinet är beläget i den naturgivna isälvsavlagringen Valboåsen, som sträcker sig från Hedesundafjärden och norrut förbi Gävle och vidare upp till Bergviken i Söderhamns kommun. Isälvsavlagringen bedöms som ett öppet magasin, vilket betyder att det grova isälvsmaterialet bestående av block, sten och grus går upp i
dagen. Åsens sidor överlagras ofta av ett finare material som sand, silt och lera men för Valboåsen är det inte ovanligt att förekomsten av lera är varvad med grövre material som sand
och därmed kan det inte ses som ett tätande skikt. Åsen står i hydraulisk kontakt med
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omgivningarna där ett utbyte av vatten kan ske. Tillrinningsområdet bidrar till grundvattenbildningen genom att en del av den effektiva nederbörden tillförs grundvattenmagasinet.
Gävle-Valboåsen är en statusklassad grundvattenförekomst (se avsnitt Miljökvalitetsnormer). Grundvattenmagasinets kärna ligger i det isälvsmaterial väster om planområdet. Valboåsen utgör det grundvattenmagasin som försörjer stora delar av Gävle kommuns invånare
med dricksvatten. Delar av Valboåsen är dricksvattentäkt med beslutade vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter (Gävle-Valboåsens vattentäkt, föreskrift 21FS2006:33). Ett
sekundärt skyddsområde sträcker sig fram till Laggarbovägen och ligger ca 150 m från planområdet. En revidering av Gävle-Valboåsens vattenskyddsområden och dess föreskrifter pågår. En tertiär skyddszon kan tillkomma och syftet är att vattenskyddsområdet ska omfatta
hela det område där mark- och vattenutnyttjande kan påverka vattenförekomsten negativt ur
ett långt tidsperspektiv. Dessa förändringar berör planområdet.
I norr omfattas delar av åsen av riksintresset för dricksvattenanläggningar (se avsnitt Riksintresse).

Planförslag

Markanvändningen styrs till J1 – Datacenter, vilket begränsar vilka typer av verksamheter
som kan etablera sig i området. Byggrätten begränsas till ca 16% av planområdet och planbestämmelser införs för att skydda områden med våtmarker, se avsnitt Grönstruktur och naturvärden. Transformatorstationer styrs dels till området öster om Stackbo station eller öster om Laggarbovägen inom kvartersmark.

Planbestämmelse

Markanvändningen E1 – Teknisk anläggning för elkraft, och J1- datacenter säkerställer placering av transformatorstationer och tillåten verksamhet (se mer under Bebyggelse och Tekniska frågor).

Konsekvens

Planförslaget innebär att mark som idag bidrar till grundvattenbildningen i området kan
hårdgöras. Dock begränsas byggrätten i området. Markanvändningen begränsar möjligheterna till att uppföra miljöfarliga verksamheter på platsen. Detta tillsammans med att byggrätten har förlagts huvudsakligen i den östra delen av planområde minskar risken för att föroreningar kan nå grundvattenmagasinet. Därmed minskas risken för negativa konsekvenser
för grundvattnet.
Fördröjningsmagasin kan utformas så att de både renar och fördröjer flöden från området.
Med rätt utformning uppnås en god rening av föroreningar och med rätt storlek kan flödet
till recipienten hållas på samma nivå som dagens naturliga flöde från området. Med dessa
åtgärder bedöms ingen negativ påverkan uppstå på Valsjöbäcken. (Se avsnitt Dagvatten)
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Kulturmiljö och fornlämningar
En kulturmiljöutredning är genomförd som underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.
Den beskriver planområdet som ”ett konventionellt utmarksområde” (Arkeologicentrum,
AC-RAPPORT 1806).

Karta över inventerade kulturvärden: Källa COWI/Arkeologigruppen 2019

Planområdet har enligt utredningen: ”Både i dag och i äldre tid använts för typiskt utmarksbruk såsom exempelvis fäboddrift och kolning, först för lokalt blästbruk och senare
åt närbelägna järnbruk. Kulturvärdena är få och uppträder som punktobjekt eller begränsade ytor på stora inbördes avstånd.”
Inom planområdet har ett antal kolningsgropar påträffats, medan det på västra sidan av
Laggarbovägen, utanför planområdet, återfinns fornlämningar. Dessa kommer inte att påverkas av denna detaljplan.

Planförslag

Planområdet är stort och medger stor flexibilitet vad gäller placering av byggnader. Hänsyn
har tagits till kulturvärden och naturvärden inom planområdet, vilket innebär att fyra lämningar undantas från byggrätt och sex lämningar omfattas av byggrätt. Samtliga är klassificerade som kolningsanläggning, kolbotten/resmila, övrig kulturhistorisk lämning, enligt genomförd utredning och är därmed inte lika skyddsvärda som objekten klassificerade som
fornlämningar.

Konsekvens

Enligt utredningen finns inga fornlämningar inom planområdet utan bara objekt
som faller inom ramen för klassificeringen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Huvuddelen av dessa ligger inom område med byggrätt och kan komma att förstöras
vid ett plangenomförande. Fyra förekomster hamnar dock inom planens prickmark, där byggnader inte får uppföras.
Förekomsten av denna typ av kolbottnar är rik i områden som delar planområdets
karaktär som utmarker och denna karaktär finns i närområdet och i övriga Gästrikland. Detta gör att konsekvensen av de identifierade kolbottnar kan komma att
bebyggas bedöms som försumbar, särskilt som vissa övriga lämningar kan finnas
kvar inom planens prickmark. I samband med planläggningen har förekomsterna
dokumenterats i bilagd kulturmiljöutredning.
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Pågående markanvändning
Kraftledning 400 kV

I närheten av det aktuella området har Svenska kraftnät två stationer (Stackbo och
Ängsberg) och sju 400 kV-ledningar, samt en 220 kV-ledning.

Drönarfoto över befintliga 400kV kraftledningen CL6 S1-2 som går igenom området: Källa Gävle kommun.

Genom planområdet går Svenska kraftnäts 400 kV-ledning (benämnd CL6 S1-2). Ledningen
byggdes under 1960-talet och är idag en viktig del av transmissionsnätet för elkraft, även
kallat stamnätet. I och med detta är kraftledningen av nationellt, men även internationellt
intresse, då elmarknaden och eldistributionen i Skandinavien och Europa är starkt sammankopplat. Den är även en viktig del i det svenska driftsäkra stamnätet, vilket gör platsen
intressant för etableringar av datacenter. På grund av kraftledningens betydelse har kommunen tidigt under planprocessen haft samråd med Svenska kraftnät för att på bästa sätt
anpassa detaljplanen efter rådande förutsättningar.
Svenska kraftnät har rådighet över marken inom kraftledningsgatan genom en ledningsrätt
(se mer under avsnitt Fastighetsbildning och ledningsrätt). Ledningsrätten innebär att en
korridor på 46 meter, 23 meter på varje sida om ledningens mittfas, ska vara trädfri och tillgänglig för underhåll av kraftledningen. Ledningsrätten medger även fällning av farliga eller
hinderliga träd i sidoområde (cirka 10 meter) utanför de 46 meterna.
Inom området med ledningsrätt finns särskilda regler för vistelse och arbete. Här får bland
annat inte grävning utföras, eller marken hårdgöras utan samråd med Svenska kraftnät. Vidare får inte bilar parkeras och arbete under kraftledningen kräver att särskilda säkerhetsföreskrifter följs.
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Illustration över ledningsrätten genom planområdet. Ledningsrätten medger även fällning av farliga eller
hinderliga träd i sidoområde (cirka 10 meter) utanför de 46 meterna

Vid detaljplanering intill Svenska kraftnäts 400 kV ledningar krävs även att särskild hänsyn
tas för att minska risk för eventuell negativ påverkan på stamnätet, men även för att säkerställa människors hälsa och säkerhet invid kraftledningen. Objekt i kraftledningens närhet,
beroende på avstånd och material, kan laddas upp och bli strömförande, vilket i värsta fall
kan utgöra en risk för människors liv och hälsa. På grund av detta måste särskilda säkerhetsavstånd respekteras. Vidare behöver kommunens detaljplanering ta hänsyn till de
elektromagnetiska fält som uppstår vid kraftledningarna (se avsnitt nedan om Risk och säkerhet)
För åtgärder inom 250 meter från kraftledningen ska samråd alltid hållas med Svenska
kraftnät.

Planförslag

Svenska kraftnäts anläggning är av nationellt och internationellt intresse och detaljplanen
säkerställer befintlig markanvändning med planbestämmelser på plankartan.
Planförslaget innebär även att en framtida expansion av Stackbo station kan göras, dels genom att ett E-område införs på plankartan, men även genom planbestämmelsen ”l1 - markreservat för allmännyttiga ledningar”.
På södra sidan av den befintliga kraftledningen är planförslagets byggrätter placerade så att
de inte förhindrar en tillkommande 400 kV-kraftledning, i fall en sådan skulle bli aktuell.
Norr om befintlig kraftledning får byggnader placeras i enlighet med de säkerhetsavstånd
som Svenska kraftnät har uppgett, samt de hänsyn som krävs avseende planering intill
elektromagnetiska fält.

Planbestämmelser

Svenska kraftnäts markåtkomst till kraftledningen säkerställs genom planbestämmelsen l1 –
Markreservat för allmännyttig luftledning. Inom detta område (46 meter brett) får inga
lovpliktiga åtgärder enligt PBL godkännas av kommunen utan samråd och dialog med
Svenska kraftnät. Här får byggnader inte uppföras, marken inte förändras, upplag inte anordnas, bilparkering inte finnas. För varje åtgärd ska Svenska kraftnät höras.
Utöver detta område införs ett område där byggnader inte får uppföras (prickmark), som är
50 meter från kraftledningens mittfas, detta gäller även dagvattendammar.
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Ytterligare säkerhetsavstånd gällande elektromagnetisk strålning införs, 65 meter och 75
meter från kraftledningens mittfas (för ytterligare information om detta se avsnitt Risk och
säkerhet nedan).
För att inte förhindra en eventuellt tillkommande kraftledning har området söder om kraftledningen planlagts enligt nedan:

•
•
•
•

Första sträckan sydväst om kraftledningen är prickmark, där byggnader inte får
uppföras. Syftet är primärt att förhindra att verksamhetens byggnader kommer för
nära befintliga bostäder, men säkerställer även de önskade ytorna.
Nästa del är planlagt som n1, i syfte att säkerställa naturvärden. Vid en eventuellt
kommande linjekoncession får naturvärdena prövas igen och den gången emot syftet med linjekoncessionen.
I nästa del säkerställs 130 meter prickmark från befintlig kraftlednings mittfas.
Detta för att inte försvåra framkomlighet vid en eventuell ny kraftledning.
Vidare säkerställs en yta från en eventuellt kommande kraftlednings mittfas (räknad 40 meter från befintlig kraftledning) med planbestämmelsen b1: ”byggnad där
människor varaktigt vistas ska uppföras så att gällande riktlinjer för elektromagnetisk strålning inte överskrids”. Kommunen väljer att styra detta genom tekniska
egenskapskrav på kommande byggnader, för att inte låsa fast en rekommendation
som kan komma att ändras i framtiden. Detta motiveras med att en eventuell ny
ledning inte planeras, eller ens är aktuell inom överskådlig tid, vilket kräver en flexibel planbestämmelse som tål att riktvärdena ändras över tid.

Särskilda bestämmelser

Utöver de åtgärder som är lovpliktiga enligt plan- och bygglagen eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller följande säkerhetsavstånd till kraftledningen och som regleras i elsäkerhetslag (2016:732) och dess förordningar och föreskrifter.
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Åtgärd

Avstånd

Hantering

Anläggande av dagvattendamm

50 m

Planbestämmelse l1

Brandfarlig vara

60 m

Prövning/Anmälan enligt MB

Explosiva varor

100 m

Prövning/Anmälan enligt MB

Upplag av trä, grot, m.m

60 m

Lovgivning enligt PBL

Byggnader

50 m

Planbestämmelse prickmark

Parkering

10 m

Planbestämmelse l1

Parkering med motorvärmare

ej lämpligt i närheten av kraftledningen

Elektriska installationer

10 m

Planbestämmelse l1

Staket

20 m

Planbestämmelse l1

Elektriskt staket

50 m

Samråd med SvK vid plangenomförande

Lågströmskablar (Passage)

Ska jordas inom 50 m från

Samråd med SvK vid plangenomförande

båda håll.

Vidare får inte Svenska kraftnäts tillgång till ledningen inskränkas och kraftledningsgatan
får inte skäras av med staket, stängsel eller dylikt.
Ytterligare säkerhetsavstånd och reglementen finns att förhålla sig till som regleras av Elsäkerhetslagen, bland annat avseende vad som krävs vid arbete intill anläggningen. På
plankartan införs en upplysningsruta som hänvisar till ovan särskilda bestämmelser, samt
att Svenska kraftnät ska höras vid varje åtgärd inom 250 meter från transmissionsanläggningen.

Bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen befintlig bebyggelse utöver en ca 16 kvadratmeter stor
timrad jaktstuga som har nyttjats av Öhns jaktlag. Denna stuga kommer att nedmonteras
och flyttas från planområdet innan detaljplanen vinner laga kraft.

Planförslag

Detaljplanen prövar förutsättningarna för en storskalig etablering av datacenter i direkt anslutning till Stackbo station. Detta görs genom att reglera marken till datacenter (J1 på
plankartan) och teknisk anläggning för elkraft (E1 på plankartan).
Med datacenter menas de byggnader som utgör de fysiska förutsättningarna för lagring av
data och tillhandahållande av digitala tjänster. Det som i vardagligt tal beskrivs som ”molntjänster” tillhandahålls i dessa s.k. datacenter.

Illustration av kommande byggnaders höjd. Källa Gävle kommun

Byggnaderna för datacenter är ofta mycket ytkrävande för att inrymma den mängd utrustning som krävs för en ändamålsenlig drift. Däremot är de inte särskilt höga, då det är en fördel att samla utrusningen på samma plan. Detaljplanen styr därför byggnadernas nockhöjd
till 13 meter. För att illustrera tillkommande byggnaders höjd kan man jämföra med Gävle
rådhus som har en nockhöjd på ca 19 meter, eller med tallar som i närområdet normalt är
mellan 20 och 30 meter höga.I detaljplanen föreslås en total byggrätt på 260 000
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kvadratmeter (26 hektar) byggnadsarea, fördelat på två områden. Området nordost om
kraftledningsgatan och i direkt anslutning till Stackbo station, ges störst byggrätt på
180 000 kvadratmeter (18 hektar). Området i sydväst, ges en byggrätt på 80 000 kvadratmeter (8 hektar). Den totala byggrätten skapar förutsättningar för 10 stora datahallar, samt
tillhörande kringbyggnader.
Tillkommande bebyggelse kan placeras fritt inom planområdet med undantag för de områden som markeras som prickmark på plankartan (byggnader inte får uppföras), de områden
med planbestämmelsen n1 eller som omfattas av ledningsrätt l1. Av planområdets 158 hektar
får ca 16 procent bebyggas med byggnader, medan resterade mark undantas från bebyggelse.
Byggnaderna tillåts att variera från stora till mindre enheter. Det finns i detaljplanen ingen
specifik reglering för olika typer av byggnader eller antal byggnader. Byggnaderna ska
kunna variera i sin funktion, storlek och uttryck för att kunna få en ändamålsenlig utformning.
I nedan figur illustreras hur en byggrätt på 18 hektar skulle kunna fördelas på den nordöstra
sidan av kraftledningen, samt hur en byggrätt på 8 hektar skulle kunna fördelas sydväst om
kraftledningen.

Illustration av detaljplanens byggrätt. (Observera att bilden saknar rättsverkan, det är plankartans bestämmelser som styr gestaltningen på platsen) Källa Gävle kommun.
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Landskapsbild

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har landskapets karaktär identifierats
enligt bilden nedan, tagen med helikopter.

Helikopterfoto över området som visar de olika landskapskaraktärerna inom området. Källa COWI

En känslighetsanalys har gjorts som innebär att landskapet är som känsligast inom det småbrutna jordbrukslandskapet och det småkuperade skogslandskapet. Detta på grund av att
landskapet är öppet då det används för hästskötsel eller är relativt nyligen avverkat, vilket
innebär att siktlinjerna är långa.
För att studera påverkan på dessa delar av landskapet har fotomontage gjorts från fastigheten Stackbo 1:24 som äger de öppna hästhagarna närmast planområdet. Även från kraftledningsgatan har ett fotomontage gjorts. Tillkommande byggnader har redovisats med röd
markering.

Karta över vypunkter, COWI 2019
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Vy över hästhagarna mot planområdet. Tillkommande byggnader markerade i rött. Foto: COWI 2019

Vy genom kraftledningsgatan. Tillkommande byggnader markerade i rött. Foto: COWI 2019

I planförslaget säkerställs att den visuella påverkan minskas genom att marken närmast de
öppna ytorna inte får bebyggas. Vidare säkerställs att en visuell trädridå ska finnas genom
planbestämmelsen m1. Planbestämmelsen förhindrar även byggnader, anläggningar, stängsel, vägar och parkeringar som kan påverka landskapsbilden negativt för närboende. I praktiken innebär detta att den kalavverkade ytan söder om hästhagarna ska tillåtas att växa
upp, samt att det trädparti som syns i bildens vänstra delar inte får tas ner, utan säkerställs
med planbestämmelse.

Planbestämmelse

Markanvändningen specificeras i detaljplanen till J1 - Datacenter. Markanvändningen ska
tolkas så att nedan byggnader och verksamheter får uppföras inom byggbar mark.
•
•
•

Huvudbyggnader som inhyser serverhallar, kontor, personalutrymme samt därtill
eventuella reservkraftanläggningar.
De tekniska anläggningar som verksamheten kräver i form av ställverk, dagvattenhantering, parkering, ev. lagring av drivmedel.
Ytterligare byggnader som behövs för verksamheten. Detta kan vara byggnader för
besökare, transformering av ström, byggnader kopplade till säkerheten och skalskyddet, samt själva skalskyddet i form av stängsel.
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Vidare regleras markanvändningen med E1 i de norra delarna av planområdet, denna markanvändning specificeras för att gälla tekniska anläggningar för elkraft.
För att tillkommande datacenter ska uppföras med hänsyn till kringliggande fastigheter har
följande planbestämmelser införts på plankartan:
Planbestämmelse

Motivering

e1 – Största byggnadsarea är 180 000
m2

Planbestämmelserna reglerar hur mycket som
får bebyggas i de olika delarna av planområdet.
Med hänsyn till närboende och påverkan på
landskapsbild tillåts huvudparten av exploateringen i den nordöstra delen av planområdet.
Exploateringens storlek är valt för att kunna
möjliggöra ytkrävande och storskalig etablering
av datacenter.

e2 – Största byggnadsarea är 80 000
m2

Högsta nockhöjd 13 meter över marknivå, utöver detta tillåts uppstickande
skorstenar

För att minska den visuella påverkan på närboende och konsekvenser för landskapsbilden regleras högsta nockhöjd till 13 meter. Detta innebär att byggnaderna inte tillåts vara högre än
omgivande trädvegetation (vid fullvuxet tillstånd).

m1 – Insynsskyddade vegetation ska
finnas. Byggnader, anläggningar,
stängsel, vägar eller parkeringar får
ej anordnas.

För att datacenterbyggnaderna inte ska synas för
de närboende regleras att de delar av området
som ligger närmast bebyggelse ska ha en insynsskyddad vegetationsridå. I detta område ska
träd/buskar/växter finnas som skymmer byggnaderna på kvartersmarken. Vidare får inga andra
åtgärder anordnas, så som anläggningar, stängsel, vägar eller parkeringar. Området ska ha karaktär av skogsmark.

Prickmark – Marken får inte förses
med byggnad.

På marken som är prickad på plankartan får inte
byggnader uppföras. Det är dock möjligt att anlägga vägar och parkeringar på mark som omfattas av prickmark eller förlägga elkablar eller
ändra marknivåerna, då detta är åtgärder som
inte innebär att en byggnad uppförs.

Konsekvens

Detaljplanen innebär en mycket stor förändring jämfört med dagens markanvändning. De
byggnader som tillkommer är mycket ytkrävande och kommer att ta stor del av området i
anspråk. Därtill kommer vägar, parkeringar och dagvattenanläggningar som helt kommer
att ändra områdets karaktär från produktionsskog till verksamhetsområde.
Detaljplanen styr verksamheten i huvudsak till det nordöstra hörnet av planområdet, för att
säkerställa att verksamheten kommer så långt från närboende som möjligt. I detta läge är
det över 600 meter till närmaste boende och byggbar mark. Marken däremellan är skogsbevuxen och innehåller höjdskillnader som kommer göra att tillkommande byggnader
och/eller eventuella skorstenar inte kommer att synas. I den sydvästra delen av planområdet är det ca 500 meter från närmaste bostad och byggbar mark, men här består landskapet
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av öppna hästhagar. För att säkerställa att tillkommande byggnader inte kommer att synas
för de närboende regleras en vegetationsridå i detaljplanen.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för de närboende, trots den stora etableringen, bli
små. Detta beror på att byggnaderna är låga (under befintlig växtlighet) och att de ligger på
relativt stort avstånd. I de områden där byggnader skulle kunna synas, säkerställs en
skyddszon med planbestämmelser.
I nedan bild illustreras vilka delar av planområdet som får bebyggas.

Illustration över vilka delar av planområdet som får bebyggas.
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Trafik och parkering
Biltrafik och kollektivtrafik

Biltrafik angör idag Stackbo via Laggarbovägen och riksväg 56 och vidare mot E16/E4.
Dessa nämnda vägar är statliga och Trafikverket ansvarar för skötsel och eventuella åtgärder.
Störst trafikmängder i området finns på E16 med 10 000 - 13 000 fordon per årsmedeldygn.
Riksväg 56 har genom området 2 000 - 3 000 fordon per årsmedeldygn. Laggarbovägen
som passerar genom Stackbo hade vid den senaste mätningen 456 fordon per dygn, varav ca
27 tunga transporter, enligt Trafikverket.

Karta över trafikflöden i anslutning till planområdet. Källa Trafikverket

Från Laggarbovägen ansluts flertalet enskilda grusvägar till bebyggelsen i Stackbo, samt
Stackbovägen som ansluter till transformatorstationen Stackbo.
Stackbo är idag inte försörjt av kollektivtrafik, mer än via en hållplats på riksväg 56, samt en
hållplats i Överhärde, som kan fungera för en del pendlare.
Inom själva planområdet finns idag två skogsbilvägar som har god standard och har använts
för avverkningen och timmertransporter från området.

Förutsättningar

Detaljplanen medger datacenter, vilket genererar ytterligare trafik till/från området jämfört
med dagens skogsbruk. Datacenterverksamhet som sådan är inte särskilt trafikalstrande, då
det främst är personer som arbetar i datacentren som kommer att resa till/från området.
Däremot kommer det under byggnationstiden att vara periodvisa intensiva transporter med
tunga fordon med material och massor till/från området. Detta blir en ökning jämfört med
den trafik som hittills har trafikerat området i samband med skogsavverkningar.
Mängden trafik som området kan komma att generera är svårt att bedöma vid planläggningen. Det påverkas bland annat av hur många datacenter som byggs eller är i drift samtidigt, hur många anställda som samåker, om det byggs ut kollektivtrafik i området, om viss
trafik kan gå via den planerade cykelbanan mellan Valbo och Forsbacka m.m.
En trafikutredning är genomförd för att beskriva detaljplanens konsekvenser för trafiken
och beskriva eventuella konsekvenser.
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Trafik i byggskede

Enligt tidigare liknande projekt från andra delar av Europa kan man förvänta sig att planområdet bebyggs med ett datacenter åt gången och att byggskedet genererar ca 180 trafikrörelser per dygn varav en tung transport. Att bygga ett datacenter tar enligt tidigare erfarenheter ca 2 – 4 år. Detaljplanen skapar förutsättningar för ca 10 datacenter.

Trafik i driftskedet

Andelen trafik under driftskedet beror på hur många datacenter som är färdigbyggda och i
drift. Enligt likande projekt kan denna typ av verksamheter komma att bemannas i tre skift,
med ca 35 personer per skift på dagskiften och 10 personer på nattskiftet. Utöver detta ankommer olika typer besök och leveranser med tunga fordon under dagarna. Med två aktiva
datacenter skulle detta innebära ca 370 fordonsrörelser/dygn (ÅDT år 2040) varav ca 20
tunga fordon. Med fem aktiva datacenter skulle detta innebära ca 920 fordonsrörelser/dygn
varav ca 40 tunga fordon. Vid en fullt utbyggd detaljplan med 10 datacenter skulle det innebära ca 1850 tillkommande fordonsrörelser/dygn, varav ca 90 tunga fordon. När i tiden
detta skulle vara aktuellt är svårt att säga, då det avgörs av tillgång och efterfrågan på datacenter och på exploatörens initiativ att expandera verksamheten inom planområdet.

Utredningens rekommendationer

Utredningen pekar på olika åtgärder för att hantera tillkommande trafik. En av åtgärderna
skulle vara att bredda Laggarbovägen från dagens 6 meter till 7 meter. Detta skulle innebära
en vägplan enligt väglagen och bedöms enligt Trafikverket riskera att innebära en relativt
stor påverkan på närmiljön.
Vidare föreslår utredaren att en ny väg byggs från planområdet västerut och ansluter till
riksväg 56. Denna väg skulle göra att närmiljön i Stackbo lämnas helt oförändrad och byggtrafik och även framtida trafik till/från verksamheten kan nå området utan att passera genom Stackbo. Trafikverket är positiva till att komplettera denna åtgärd med hastighetssänkande åtgärder på Laggarbovägen som exempelvis avsmalningar eller liknande hastighetsdämpande åtgärder för att tydliggöra att trafikanterna ska använda den nya anslutningsvägen.

Planförslag

Kommunen förordar att en ny väg anläggs mellan planområdet och riksväg 56. Denna väg
ska projekteras och byggas av exploatör och ska stå klar innan de stora transporterna i samband med ett plangenomförande börjar, i exploateringsavtalet skrivs in att vägen senast ska
vara färdigställd 2019-12-31. Att åtgärden blir av och tidsplanen säkerställs i ett exploateringsavtal. Vägens exakta utformning och val av anslutningspunkter vid såväl Laggarbovägen som Riksväg 56, behöver samrådas med Trafikverket.
Vilka åtgärder som kan bli aktuella på Laggarbovägen och när dessa kan genomföras styrs
av Trafikverket, då Laggarbovägen är en statlig väg.

Konsekvens

Genom att en ny väg byggs blir konsekvenserna av tillkommande trafik för närmiljön i
Stackbo begränsade. De tunga transporterna kan under byggnationen styras av exploatören
till den nya anslutningsvägen. När verksamheten väl är på plats kan även persontrafiken
styras av verksamhetsutövaren till att använda den nya vägen. Trafikverket, som förvaltar
Laggarbovägen, är även positiva till att tydliggöra detta ytterligare genom hastighetsdämpande åtgärder genom Stackbo.

Befintliga skogsbilvägar

Genom planområdet går två skogsbilvägar, Kabelvägen och Farfarsvägen.
Kabelvägen går från Laggarbovägen och i nordöstlig riktning genom planområdet. Kabelvägen är en viktig väg för att fastighetsägarna i området ska kunna nå sina marker. Däremot
finns inget servitut för Kabelvägen genom planområdet.
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Laggarbovägen har hittills används av befintlig markägare för avverkning av skog inom
planområdet.

Planförslag

Detaljplanen innebär att Kabelvägen ligger kvar i sitt befintliga läge och undantas från exploatering. I plankartan säkerställs ett markreservat för gemensamhetsanläggning för
skogsbilväg, vilket gör det möjligt för berörda fastighetsägare att ansöka om att bilda en gemensamhetsanläggning.
Farfarsvägen kommer att byggas om och bli primär infart till verksamhetsområdet, och ansluter till Laggarbovägen inom det område där strandskyddet upphävs på plankartan. (markerat med a1).

Konsekvens

Detaljplanen undantar Kabelvägen från exploatering och den ligger kvar i befintligt läge, vilket innebär att dagens användning av vägen kan fortsätta. Vid ett plangenomförande kan
berörda markägare ansöka om att skapa en gemensamhetsanläggning för skötsel av vägen.

Infart vid nödsituation

Verksamheten kräver en sekundär in/utfart som kan användas i nödsituation, i det fall en
olycka blockerar den primära infarten Farfarsvägen, alternativt vid brand/tillbud i de norra
delarna av planområdet.
Denna infart behöver anordnas utanför planområdet och ansluta E-området parallellt med
befintliga kraftledningar, för att undvika ökad trafik på Stackbovägen.

Parkering och angöring
Planförslag

Riktvärdet för bilparkering och cykelparkering inom planområdet utgår från behov som baseras på antalet arbetande personer som finns på plats samtidigt. Besöksparkering inkluderas i aktuella parkeringstal för bil, men eftersom besökare och extern arbetskraft inte är i
lika stort behov av cykelparkering begränsas antalet cykelparkeringar till att omfatta ett behov för antalet anställda.
Med detta utgångsläge föreslås ett minimital om 0,8 bilplatser per arbetande för bilparkering och ett maxtal på 1,2 bilplatser per arbetande. I p-talet ingår också besöksparkering vilket innebär att om endast minimitalet uppfylls kommer behovet av samåkning öka eftersom
bilparkeringsplatser för varje arbetande inte kommer tillgodoses. För samlade parkeringsanläggningar finns inget maxtal, dvs parkeringsgarage eller parkeringshus.
För cykelparkering föreslås ett p-tal om 1,0 per arbetande, inkl. besöksparkering. Vissa av
dessa cykelparkeringar får gärna får ordnas väderskyddat och med möjlighet att ladda elcykel.
All parkering ryms inom kvartersmark på plankartan.

Tekniska frågor
Planområdet är idag inte försörjt av teknisk infrastruktur, då markanvändningen hittills har
varit skogsbruk.
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Vatten och spillvatten
Planförslag

Det nya planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp främst för att säkerställa de anställdas behov av dricksvatten och avloppsanslutningar. Nya ledningar för vatten
och spillvatten behöver dras fram till planområdet från en anslutningspunkt norr om
Stackbo by.
Området ligger inom det produktionsområde som försörjs av Valbo vattenverk. Denna del
av vattenförsörjningssystemet är idag hårt ansträngd men arbete pågår för att förstärka vattenförsörjningen. Detta sker genom omläggningar i produktionsområdet, men också genom
att tillföra områden som bidrar till grundvattenbildning genom förstärkt infiltration. Kommunen bedömer dock att kapaciteten är tillräcklig för att tillåta en etablering enligt planförslaget och tillgodose områdets behov vid kontinuerlig drift.

Konsekvens

De anslutningar detaljplanen innebär bedöms kunna rymmas inom den kapacitet av VA
som idag finns tillgänglig inom Valbo distributionsområde. Ett fullt utnyttjade av planen innebär att ett flertal arbetsplatser tillskapas vilket kan leda till att intresset av att bygga bostäder i närområdet kan öka. Möjligheter kan också finnas för att i framtiden ansluta boende i Stackbo till det kommunala avloppsnätet när Duvbackens reningsverk är utbyggt.

El, fiber, tele

Idag passerar en äldre telefonkabel parallellt med Kabelvägen, i övrigt finns det på grund av
pågående markanvändning inga anslutningar till el, fiber eller tele till planområdet.

Planförslag

Planområdet kommer att förses med omfattande tekniska system för el och fiber. Inom
planområdet har mark i nordvästra delen avsatts för att möjliggöra en ny transformatorstation i anslutning till ställverket i Stackbo. Inom mark reglerad till J1 får även transformatorstationer uppföras vid behov för att transformera strömmen till en nivå som kan nyttjas för
verksamheten.
Inom planområdet finns inga särskilda områden för interna kraftledningar utpekade. Det är
möjligt att vid behov placera dessa fritt inom byggrätten så länge det inte hamnar i konflikt
med andra planbestämmelser. Det är möjligt att placera luftburna och markförlagda ledningar inom områden utpekade som prickmark, ”Marken får inte förses med byggnad.”, då
ledningar, stolpar etc. inte definieras som byggnader. Däremot får inte ledningar anordnas
på mark med planbestämmelsen n1 då denna syftar till att skydda naturvärdena i våtmarkerna.
Särskilda tekniska anpassningar krävs för att dra lågströmskablar under den befintliga 400
kV-kraftledningen. För sådana åtgärder krävs samråd med Svenska kraftnät för att avgöra
placering och utförande av passagen under kraftledningen.

Planbestämmelse

Mark regleras till E1 – Teknisk anläggning för elkraft i nordvästra delen av planområdet.
Inom yta reglerad med E1 får de tekniska anläggningar uppföras som krävs för att transformera/styra/övervaka/bryta strömmen. Anläggningarna kan ha olika funktioner för att hantera och distribuera elkraft genom och mellan elnät. Inom planbestämmelsen E1 ryms även
de byggnader som behövs för anläggningen, samt vägar och skalskydd.

Konsekvens

Planens genomförande innebär att den goda tillgången till elkraft vid Stackbo station kan
nyttjas och att befintliga anläggningar tillåts expandera. Inom planområdet tillåts de anläggningar och ledningsdragningar som behövs för verksamheten. Sammantaget bedöms dessa
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åtgärder inte påverka närboende eller berörda natur- och kulturmiljöer negativt, då de ligger långt från närboende och inte inom områden med höga natur- och kulturvärden.
Den befintliga telekabeln genom planområdet kan ligga kvar i befintligt läge, då Kabelvägen
undantas från byggnation.

Dagvatten

Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom planområdet
bedöms grundvattennivån ligga högt (ca 0,6 - 1 m under markytan) och i vissa delar av området finns våtmarker. Huvuddelen av området lutar mot Valsjöbäcken i väster som också
avvattnar delar av området.

Planförslag

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för dagvattnet inom planområdet.
En dagvattenutredning är genomförd som en del av miljökonsekvensbeskrivningen där en
en princip för omhändertagande av dagvatten presenteras (COWI, 2019). Förutsättningarna
inom planområdet, där grundvattnet i vissa delar står högt, gör att en dagvattenlösning som
baseras på infiltrering kan vara svår att genomföra. En mer traditionell dagvattenhantering
har föreslagits där dagvatten leds via rörsystem till en dagvattendamm för fördröjning och
rening. Den exakta placeringen av dammar och rörsystem avgörs i senare projektering, men
får inte hamna i konflikt med planbestämmelserna i plankartan.
Områdets svaga lutning västerut skapar förutsättningar för att göra ett dagvattensystem
som slutligen mynnar ut i Valsjöbäcken.

Karta över vattenflöden i området och föreslaget utlopp. Källa:
COWI 2019

Dagvattenutredningens grundförutsättning är att flödet ut från området till Valsjöbäcken
inte får överstiga det naturliga flödet vid en 50-årshändelse för att inte bäcken ska påverkas
negativt. Vid beräkning av storleken på dagvattendammarna har man använt den beräkningsmetod som ger det mest konservativa flödet för att säkerställa att tillräcklig dammvolym beräknas.
Efter ett plangenomförande kommer stora delar av planområdet att hårdgöras av takytor,
vägar och parkeringar, vilket innebär ett ökat flöde. Dagvattenutredningen visar att ett fördröjningsmagasin behöver finnas inom planområdet som har kapacitet att fördröja 21 500
m3. För att dammarna även ska fungera för rening behöver dammarna utformas med en
permanent vattenyta så att föroreningar kan sedimentera. En effektivare fastläggning kan
uppnås genom att en fördamm anläggs som bromsar upp flödet till den större dammen.
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Dammarna ska kunna uppehålla en större vattenvolym vid större vattenflöden. Om grundvattennivån vid platsen där dammen anläggs kan den förses med ett tätt skikt.
Dagvattendammarna kan förses med avstängningsbar funktion så att eventuella utsläpp av
oljeföroreningar kan pumpas bort från vattnet innan det rinner vidare till vattendrag.

Bilden visar en principlösning på utformning av
dammar som fördröjer flödet ut från området och
ger en rening av vattnet.
En för-damm motsvarande
10% av den totala volymen sänker flödet in till
den större dammen som
har kapacitet att uppehålla
ett 50-års flöde och genom att den är utformad
med en permanent våtvolym uppnås tillräcklig rening.

Planbestämmelse

Dagvattenanläggning får uppföras på kvartersmark, förutom på mark reglerad med planbestämmelsen n1. Dagvattendammarna ska placeras på ett säkerhetsavstånd på 50 meter från
närmaste stolpe och stag i kraftledningen.

Konsekvens

Genom att dammar anläggs inom området kan ett naturligt flöde till Valsjöbäcken upprätthållas och förorenande ämnen kan fastläggas innan det når bäcken. Genom dessa åtgärder
kommer inte Valsjöbäcken att påverkas negativt. Vidare bedöms att den valda dagvattenlösningen inte kommer att orsaka ökad risk för översvämning nedströms i Valsjöbäcken, detta
då dammen utformas för att utjämna höga flöden och utloppet placeras i en sektion där det
är god lutning i bäcken.
Planområdet är stort, 153 hektar, vilket gör att det finns tillräckligt med markyta för att uppföra en ändamålsenlig dagvattenhantering, utan att särskilda ytor behöver fastslås i plankartan. Detta skapar en flexibilitet att i projekteringen välja det mest effektivs systemet med
hänsyn till antal byggnader, topografi etc.

Avfall

I Gävle kommuns miljöstrategiska program finns målformuleringar kring ett hållbart samhälle. Ett viktigt mål är att all nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering
avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet.

Planförslag

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.
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Service
Planområdet ligger inte i direkt anslutning till service. Inom fem kilometer finns däremot
Valbo köpcentrum med stort utbud av affärer, restauranger och matvarubutiker. I Valbo
finns även barnomsorg i form av skolor och förskolor.

Störningar, hälsa och säkerhet
Risk och säkerhet

Runt elektriska ledningar kan magnetiska fält uppstå. Storleken på det magnetiska fältet beror på antal ledningar och strömstyrkan i ledningen. Det finns inga gränsvärden idag för
magnetiska fält men fem myndigheter, bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten, har i en vägledning, Magnetfält och hälsorisker, angett att magnetfältet i bostäder och platser för långvarig
vistelse inte ska överskrida 0,4 µT.
Svenska kraftnät planerar alltid nya kraftledningar utifrån sin gällande magnetfältspolicy
där de utgår från 0,4 µT som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas
varaktigt (Svenska kraftnät 2019). Vid kommunal planering gäller det omvända, att säkerställa att inte bostäder eller verksamheter där människor varaktigt vistas tillkommer inom
områden med magnetfält 0,4 µT eller högre.
Med bakgrund i detta har kommunen begärt en beräkning av magnetfältet från den kraftledning som går igenom planområdet (benämnd CL6 S1-2). Beräkningen bygger på ett av
Svenska kraftnät uppskattat årsmedelströmvärde som är en bedömning av hur den framtida
strömlasten för ledningen kan komma att bli.

Karta över beräknat värde för 0,4 mikrotesla från befintliga kraftledningar. Källa Svenska kraftnät 2019

Beräkningarna visar att magnetfältet är som högst i de delar som går i öst-västlig riktning
från station Ängsberg (mellan stolpe ST0001A – ST0001D). Här nås gränsvärdet 0,4 µT
70 meter norr om och 100 meter söder om kraftledningens mittfas. Genom planområdet är
magnetfältet lägre. Gränsvärdena nås 70 meter från kraftledningens mittfas mellan stolpe
ST0001D och ST0003. Från tredje kraftledningsstolpen och genom resterande del av planområdet nås gränsvärdena 65 meter från mittfas.

Planbestämmelse

För att säkerställa rekommenderade riktvärden för magnetfält införs planbestämmelser på
plankartan. Inom ovan nämna avstånd från den befintliga kraftledningens mittfas tillåts
inte byggnader där människor varaktigt vistas, detta säkerställs med prickmark (Marken får
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inte förses med byggnad. Stängsel får ej uppföras) och korsmark (Endast byggnader eller
byggnadsdelar där människor inte varaktigt vistas får placeras) i plankartan.
Idag är en utbyggnation med ytterligare en kraftledning inte aktuell enligt Svenska kraftnät.
På sydvästra sidan av kraftledningen säkerställs ändå 130 meter där byggnader inte får uppföras (prickmark), samt en planbestämmelse som reglerar tillkommande byggnaders tekniska utformning så att riktvärdena för elektromagnetisk strålning kan klaras.
b1 – Byggnad eller byggnadsdelar, inom 230 meter från befintlig kraftlednings mittfas,
där människor varaktigt vistas ska uppföras så att gällande riktlinjer för elektromagnetisk strålning inte överskrids
Det finns idag ingen fastslagen definition av ”varaktigt vistas”, men här ska det förstås som
att lokaler med kontor där människor vistas under hela sitt skift (ca 8 timmar). Det innebär
att byggnader eller byggnadsdelar med teknisk utrustning, servrar m.m. tillåts att uppföras
inom detta område.

Konsekvens

Genom att det införs planbestämmelser för markanvändningen inom området säkerställs
att människor inte kommer att utsättas för magnetisk strålning som kan innebära en hälsorisk. Detta gäller för såväl befintlig som eventuellt kommande kraftledning, då planbestämmelser säkerställer att människor inte varaktigt ska vistas inom områden som ligger över rekommenderade nivåer för elektromagnetisk strålning.
Övriga elektriska installationer ska följa reglering enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, och tillsammans med att en stor byggbar yta finns för att hålla tillräckligt avstånd
medför att ytterligare skyddsåtgärder inte behöver vidtas i planförslaget.

Buller

Planområdet är stort och närmaste bostadshus ligger ca 500 meter från mark som får bebyggas. Genom området går befintliga kraftledningar som kan ge upphov till sprakande ljud
vid viss väderlek, och i närområdet finns även transformatorstationerna i Stackbo som ger
upphov till ett lågfrekvent buller, särskilt i samband med att transmissionen i ledningarna
är låg. Laggarbovägen har en låg trafikintensitet och bedöms inte ge upphov till någon bullerstörning i dagsläget (se avsnitt Trafik och parkering).
Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller redovisar olika ljudnivåer som är utgångspunkt för att bedöma olägenhet vid bostäder.

Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde, ur Naturvårdsverkets rapport 6538.

Planförslag

Detaljplanen skapar planmässiga förutsättningar för att etablera datacenter. Ett datacenter
kräver kylning och i vissa fall även reservkraft för att säkerställa att serverutrustningen inte
blir för varm och kan vara i drift även vid ett strömbortfall.
För kylningen används vanligen fläktbaserade kylanläggningar som sitter i eller i anslutning
till byggnaderna. Dessa system skapar ett fläktljud som är relaterat till hur stort behovet av
kylning är.

27

DETALJPLAN FÖR DATACENTER, GRANSKNINGSHANDLING

Eventuell reservkraft utgörs vanligen av dieselgeneratorer som går i gång vid ett strömbortfall. Ljudet från dessa utgörs av ett motorljud som varar så länge som bortfallet av ström,
men som även uppstår när anläggningen provkörs. Val av eventuell reservkraft och beskrivning av konsekvensen av detta görs i en miljöprövning för verksamheten enligt miljöbalken
efter detaljplanen är färdig.
Vid planläggning kan kommunen vid behov säkerställa skyddsområden mellan bullerkälla
till bostäder i närheten. I detta fall är avståndet mellan byggrätt och närmaste bostad ca 500
meter. I detaljplanen bedöms det inte vara nödvändigt att tillskapa ytterligare buffertzoner
mellan bostäder och verksamheter då markanvändningen är begränsad till viss typ av verksamhet som inte bedöms medföra påtaglig negativ bullerpåverkan för omgivningen. Tillkommande verksamheter har att förhålla sig till gällande riktvärden enligt vägledning för
verksamhetsbuller vilket bedöms i kommande prövning enligt miljöbalken. Reducering av
buller är också effektivast nära bullerkällan.
Verksamheter som kan etablera sig i området efter genomförande medför ett personalbehov
som i sin tur genererar trafik till området. Den typen av verksamhet som tillåts bedöms vara
ytkrävande men inte särskilt personalkrävande.
Planens genomförande bedöms leda till en ökad trafik och från område. Bedömningen är att
ett maximalt utnyttjande av byggrätten kan alstra ca 1850 fordonsrörelser per dygn, vilket
ger en ökning av trafik på Laggarbovägen från dagens 456 fordon per dag till knappt 2 400.
Med anledning av detta säkerställer kommunen genom ett exploateringsavtal att en ny anslutningväg byggs mellan planområdets södra delar och riksväg 56. Detta minskar påverkan
på närmiljön längs Laggarbovägen väsentligt.

Konsekvens

Omfattningen av bullerpåverkan på omgivningen beror på vilken typ av industri som etableras inom planområdet. I detta fall begränsas användningen till J1 – Datacenter vilket även
begränsar vilken typ av buller som kan uppstå. De huvudsakliga bullerkällorna bedöms vara
fläktar och eventuellt reservgeneratorer, vilket båda fördelaktigt kan dämpas vid källan.
I norra delen planläggs ett område för tekniska anläggningar för elkraft. En sådan anläggning kan alstra ett kontinuerligt, lågfrekvent ljud som kan uppfattas i omgivningen. Storleken på en sådan tillkommande anläggning är inte känd. Som jämförelse kan en större transformatorstation (400/130 kV) ge upphov till en ekvivalent ljudnivå motsvarande 55 - 65
dBA på 100 m avstånd. Närmaste avstånd till bostäder i denna del av planen är ca 350 m
och bedömningen är att man inte kommer att överskrida riktvärden för bostäder för tillkommande anläggning. En modern anläggning kan också bullerdämpas bättre än de anläggningarna som finns på platsen idag.
Trafiken ökar till följd av detaljplanen men styrs till en ny anslutningsväg, vilket innebär att
trafiken inte kommer att behöva gå igenom Stackbo.

Luftkvalitet

Enligt beräkningar från Östra Sveriges Luftvårdsförbund avseende partiklar (PM10) och
kvävedioxider (NO2) utsätts planområdet generellt för mycket låga halter av luftföroreningar, och ligger under både miljömålets preciseringar och miljökvalitetsnormerna för luft.

Planförslag

Kommande verksamhet kan eventuellt ha ett behov av reservkraftförsörjning för att skapa
ett driftsäkert datacenter. Reservkraften kan säkerställas antingen genom dieselgeneratorer
eller batteribackup. Val av reservkraftlösning görs i samband senare projektering av verksamheten.
Vid användning av dieselgeneratorer krävs tillstånd enligt miljöbalken. I prövningen studeras faktorer såsom utsläpp till luft i en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten.
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Tillkommande trafik bidrar också till utsläpp till luft men då trafiken inte leds genom
Stackbo bedöms konsekvenserna från trafiken till/från området bli små.

Konsekvens

Planens påverkan på luftkvaliteten i området bedöms bli små. Utsläpp från reservgeneratorer kan ge upphov till kortvariga mycket höga halter vilket skulle kunna påverka MKN för
korttidsvärden. Områdets geografiska läge med få andra förorenande verksamheter ger
gynnsamma förhållanden gällande luftkvalitén. Kommunen gör bedömningen att planens
påverkan på miljö och människors hälsa blir liten.

Föroreningar

Inom planområdet finns idag inga kända markföroreningar. Området har aldrig varit exploaterat av sådan verksamhet att så att markföroreningar kan ha uppstått.

Översvämning

Valsjöbäcken kan vid snösmältning bredda i vissa avsnitt där lutningen inte är tillräcklig.
Detta påverkar inte detaljplanens byggrätter utan främst de boende nära bäcken.
Vid ett skyfall kommer vattnet att ta kortaste vägen och söka sig mot planområdets låglänta
områden. I sydöst kommer vattnet att söka sig mot våtmarkerna som har stor kapacitet att
hantera ett ökat flöde av vatten.

Planförslag

Bilden visar område som löper störst risk att översvämmas vid ett
100-årsregn. Ju mörkare blå färg desto större djup. Det stora mörkblå
området i centrum är det våtmarksområde som finns i området. (OBS!
att byggnadernas placering på bilden är schematiska)

En skyfallsberäkning har genomförts baserat på ett maximalt utnyttjande av byggrätten i området och en 100årshändelse.
I beräkningen har möjliga
lågpunkter identifierats,
vilka rekommenderas att åtgärdas vid anläggningsskedet genom att fyllas upp i
samband med markberedningen. En flödesväg genom
området har identifierats
som behöver hanteras vid
senare projektering men har
inte bedömts vara en översvämningsrisk för byggnaderna eftersom dess avrinningsområde är litet. Inga
höjder regleras i plankartan,
höjdsättning sker i samband
med projektering av verksamheten.

Planbestämmelse

Planområdet är stort och goda
förutsättningar finns att anordna marken på ett sådant sätt att negativa effekter av skyfall
kan undvikas. Åtgärder mot översvämning hänger samman med de tekniska anläggningar
som krävs för att säkerställa dagvattenhanteringen i området. Dessa anläggning ryms inom
kvartersmarken.

Konsekvens

Området ligger naturligt högre än de avvattnande vattendragen Valsjöbäcken och bäcken
nordöst om området. Avrinningsområdet bedöms som relativt litet och inga särskilda lågpunkter finns i området förutom de naturliga våtmarkerna. Den dagvattenhantering som
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beskrivs under avsnitt Dagvatten bidrar också till att hantera och avleda viss mängd vatten
och bedömningen är att inga skador uppstår till följd av översvämning om en genomtänkt
höjdsättning av området görs vid etablering.

Brandskydd

Planförslaget innebär att en ny verksamhet för datacenter får uppföras i Stackbo. Idag finns
ingen teknisk infrastruktur för brandbekämpning inom området, vilket skulle innebära att
räddningstjänsten behöver transportera vatten till platsen vid brandbekämpning. Då planområdet är stort är inte detta tillräckligt och tekniska system behöver projekteras inom
planområdet som innebär att vatten kan finnas tillgängligt för räddningstjänsten vid brandbekämpning inom planområdet.
Verksamhetens art och de höga krav som finns på datacentrens pålitlighet gör att kommande datahallar kommer att utrustas med intern brandsläckning med hjälp av sprinklers.
Verksamhetsutövaren behöver vid senare lovgivning redovisa hur dessa interna system kan
vara tillgängliga för räddningstjänsten i händelse av en brand på området.
I det fall verksamhetsutövaren avser använda dagvattendammar för även för brandvatten,
behöver tillgängligheten till dammen säkerställas. Detta innebär att färdvägar och särskilda
uppställningsplatser med mindre pumpstationer behöver anordnas, så att räddningstjänsten kan ansluta utrustning utan att behöva ta med egna motorpumpar.
Föreslaget dagvattensystem baserat på täta skikt närmast byggnader och som leder vatten
till dammar kan hantera förorenat släckvatten. En damm med permanent vattenyta skulle
även i viss mån fungera som reservoar för brandvatten som kan utnyttjas för brandbekämpning.

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 Lantmäterimyndigheten i
Gävle kommun.
Planområdet berörs av flera ledningsrätter som gäller kraftledningarna i området. Svenska
kraftnät äger via två ledningsrätter rätt att för all framtid bibehålla och underhålla den
400kV kraftledning och optokabel som går igenom planområdet. I dessa ingår en trädröjd
ledningsgata på 46 meter, samt rätten att ta ner hindrande/farliga träd inom ytterligare 10
meter på vardera sida. Svenska kraftnät har motsvarande ledningsrätt för den 220kV ledning som tangerar den norra kanten av planområdet.
Ledningsrätt finns även till förmån för Vattenfalls eldistributionsnät i området.
Den befintliga telekabel som går parallellt med kabelvägen omfattas inte av ledningsrätt.
Planområdet tangerar även ett servitut som innebär att fastigheten Valbo-Ön 21:3 äger rätt
att nyttja vägen som passerar över ställverksfastigheten Valbo-Ön 21:5 (Aktnummer 21VAL-3454).

Planförslag

Fastigheten Valbo-Ön 5:3 detaljplaneläggs för J1 – Datacenter. Den del av Valbo-Ön 21:3
som planeras för E1 – Teknisk anläggning för elkraft, styckas av som en egen fastighet. Fastigheterna förses med byggrätt enligt plankartan.
Ledningsrätterna påverkas inte av planförslaget, utan säkerställs genom markreservat för
allmännyttiga ledningar. Därtill regleras säkerhetsavstånd i detaljplanen.
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För Kabelvägen säkerställs ett markreservat för gemensamhetsanläggning för skogsbilväg.
Dagvattenutredningens principförslag förutsätter att servitut upprättas med berörd fastighetsägare, något som behöver säkerställas innan dagvattenhanteringen kan genomföras enligt förslaget.

Planbestämmelse

För att säkerställa syftet med detaljplanen, att möjliggöra en storskalig etablering av
datacenter, införs planbestämmelsen d1 – Minsta fastighetsstorlek är 610 000
kvadratmeter, på mark reglerad som J1. Detta gäller nordost om kraftledningen. Söder om
kraftledningen regleras minsta fastighetsstorlek till 270 000 kvadratmeter med
planbestämmelsen d2.
Befintliga ledningsrätter, som sammanfaller med kraftledningen och kraftledningsgatan
säkersställs med en planbestämmelse, l1 – Markreservat för allmännyttig luftledning.
Säkerhetsavstånd till transmissionsanläggningnen säkerställs även med prickmark,
korsmark och planbestämmelsen b1.

Fastighetskonsekvenser

Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av exploatör.
Planområdet kan avstyckas till en eller flera fastigheter inom ramen för detaljplanens planbestämmelser om minsta fastighetsstorlek.
Den del av det berörda skiftet av fastigheten Valbo-Ön 21:3 som planläggs med E1 – Teknisk
anläggning för elkraft kan styckas av till en ny fastighet, eller slås samman med Valbo-Ön
5:3, då markanvändningen är likvärdig.
Ledningsrätterna för Svenska kraftnäts kraftledning säkerställs inom planområdet med
planbestämmelser.
Servitut för dagvattenhanteringens utlopp behöver tillskapas vid ett plangenomförande.
Detta görs efter detaljprojektering och ansökan om lantmäteriförrättning som initieras av
exploatören.
Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning kan efter plangenomförande göras av de
fastighetsägare som nyttjar Kabelvägen.

Huvudmannaskap
Inom planområdet regleras ingen allmän platsmark, varför frågan om huvudmannaskap
inte hanteras i detaljplanen. Fastighetsägaren som förfogar över kvartersmarken ansvarar
för anläggandet av vägar och skötseln av dessa.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år och räknas från den dag då planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden förutsätts att detaljplanen inte ändras eller upphävs.
Om detta ändå skulle ske har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den
skada som kan komma att åsamkas. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla med den skillnaden att skadeståndsanspråk inte kan resas mot kommunen om detaljplanen då skulle ändras eller upphävas.
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Avtal
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören och Gävle kommun som reglerar frågor
som är avgörande för detaljplanens genomförande.
Avtalet reglerar att en ny väganslutning mellan planområdet och riksväg 56 ska byggas och
bekostas av exploatören. Denna väg ska vara farbar innan de stora trafikvolymerna uppstår i
samband med byggfasen, i avtalet sätts ett sista datum för vägens färdigställande till 201912-31. Exploatören ansvarar för samtliga kostnader avseende markförvärv, projektering,
markberedning, byggnation och skötsel. Vägen ska efter färdigställande vara allmänt farbar.

Övriga avtal

Ett särskilt avtal måste upprättas mellan exploatören och Trafikverket som reglerar nya
vägars korsningspunkter till Laggarbovägen och riksväg 56, samt själva arbetet med korsningen, m.m.

Exploateringskalkyl
Intäkter

Gävle kommun har intäkter i form av planavgift. Ett plangenomförande bedöms även kunna
resultera i nya arbetstillfällen vilket är positivt för kommunen som helhet.

Kostnader

Gävle kommun har inga direkta utgifter vid ett plangenomförande. Det kommunala bolaget
Gästrike vatten har kostnader i form av iordningställande av vatten och avloppsförsörjning,
något som bland annat finansieras via anslutningskostnader.

Planavgift
I samband med upprättande av detaljplan har planavtal upprättats med markägaren i syfte
att reglera kostnaderna för framtagandet av detaljplan. Ingen planavgift får tas ut i anslutning till lovprövning.

Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser
Riksintressen

Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Riksväg 56 strax öster om planområdet är
riksintresse för kommunikation.
Ungefär 4 km norr om planområdet går gränsen för riksintresset för dricksvattenanläggningar, Valboåsen. Riksintresset omfattar vattenverk med tillhörande brunnar och andra
anläggningar som direkt hör till dricksvattenförsörjningen. Riksintressets syfte är att skydda
åsen från åtgärder som påtagligt kan skada dess värden eller försvåra möjligheterna att använda utpekade områden för dricksvattenändamål. I detta ligger exempelvis att minimera
risken för att markanvändningen medför att föroreningar sprids till vattentäkten.

Konsekvens

Inget riksintresse påverkas negativt vid ett plangenomförande.
Genom att dagvatten inom planområdet hanteras på ett sätt som förhindrar föroreningar att
nå grundvattentäkten påverkas inte Valboåsen. Hårdgörning av ytor vid byggnation minskar
grundvattenbildningen, men planområdet bedöms ligga i ett område där endast en mindre
del av den effektiva nederbörden bidrar till detta. Inom planområdet kvarstår även stora
ytor där infiltration kan ske och som kommer grundvattnet till godo. Planområdet ligger
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inte i direkt anslutning till grundvattenmagasinet och påverkar därför inte dess magasineringsförmåga.
Plangenomförandet bedöms inte heller ge upphov till trafik i den omfattning som påtagligt
påverkar riksväg 56 negativt. Särskilda avtal ska upprättas med Trafikverket för att säkerställa att anslutningar och arbete sker enligt Trafikverkets riktlinjer.

Miljökvalitetsnormer

Gävle-Valboåsen (SE672544-156524, ny förekomst WA20555656) är en statusklassad
grundvattenförekomst av sand-och grustyp som även omfattas av vattenskyddsföreskrifter.
Miljökvalitetsnormen är satt till god kemisk och kvantitativ status och i dagsläget är statusen bedömd som god. Gävle-Valboåsen är idag påverkad av flera källor. Den största påverkan är flertalet statliga och kommunala vägar. Åsen är till stor del urbant påverkad genom
lokalisering av bebyggelse och verksamheter på åsen. Detta medför att det finns en risk att
miljökvalitetsnormerna för kemisk status inte kan uppnås 2021. Den kvantitativa statusen
bedöms också ha en risk att inte uppnå miljökvalitetsnormen då det finns flera vattentäkter
längs med åsen och låga grundvattennivåer med risk för vattenbrist har förekommit då mer
vatten förbrukats än nybildats.
Valsjöbäcken (WA72981132, benämnd Kungsbäcken i VISS) korsar den västra delen av
planområdet i syd-nordlig riktning. Vattendraget är klassat som en ytvattenförekomst med
otillfredsställande ekologisk status och ”uppnår ej god kemisk status”. Vattendraget uppnår
inte god ekologisk status med anledning av flödesregleringar, förändringar i vattendragets
utformning och konnektivitet, dvs kontakten mellan platser uppströms och nedströms. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till år 2027 vilket skulle kräva restaurering
av vattendraget som exempelvis att återföra stenblock och lägga ut död ved. Andra åtgärder
är att anlägga vegetation i kantzonerna och möjliggöra fiskvägar. Valsjöbäcken ska även
uppnå god kemisk status till år 2027 med mindre stränga krav för bromerade difenyletrar
(PDBE) och kvicksilver.

Konsekvens

Detaljplanen innebär små konsekvenser för grundvattenförekomsten Gävle-Valboåsen.
Detta främst då detaljplanen begränsar möjligheten att bedriva miljöfarlig verksamhet inom
planområdet och inte omfattar några markområden väster om Laggarbovägen.
Den redovisade dagvattenlösningen har tagit fasta på dagens naturliga avrinning till Valsjöbäcken och föreslår en lösning som innebär att den naturliga avrinningen huvudsakligen
kvarstår. Dagvattendammen kan utformas på ett sådant sätt att flödet i Valsjöbäcken inte
förändras och att föroreningar samlas upp och sedimenteras innan utflödet, vilket innebär
att Valsjöbäcken inte påverkas negativt.

Miljömål

I samband med detaljplanens behovsbedömning har några av de nationella miljömål identifierats som miljömål som kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande. Följande mål bedöms som relevanta; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö,
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet samt Säker strålmiljö. I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning görs en fördjupad beskrivning avseende påverkan på miljömålen.

Konsekvenser av planens genomförande på miljömålen

Effekten på miljömålet Begränsad klimatpåverkan beror på vilken energikälla som nyttjas
för den verksamhet som etableras på platsen. En bedömning av hur miljömålet påverkas
från kända faktorer idag är svårt. Kommunen bedömer att det finns goda möjligheter att
välja alternativ som minskar en negativ påverkan på miljömålet. Däremot medger planförslaget en verksamhet med stor elanvändning och området har dålig kollektivtrafikförsörjning vilket kan medför en risk för negativ påverkan på miljömålet.
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De låga halterna av luftföroreningar i området och kommunen gör bedömningen att tillkommande verksamheter inte kommer medföra utsläpp till luft som orsakar att miljömålet
Frisk luft och dess preciseringar överskrids.
Miljömålet Säker strålmiljö bedöms inte påverkas negativt av planförslaget då gällande säkerhetskrav kan upprätthållas och strålnivåerna vid bostäder inte kommer att öka. Plankartan reglerar även att gällande riktvärden för elektromagnetisk strålning inte överskrids för
byggnader där människor stadigvarande vistas.
En ökad hårdgörning av ytor medför ökad avrinning och ökade föroreningshalter i dagvatten. Genom en god dagvattenhantering med flödesfördröjning och föroreningsreducering
bedöms inte varken miljömålet Grundvatten av god kvalitet eller Levande sjöar och vattendrag påverkas negativt.
Planförslagets genomförande kan ha negativ påverkan på miljömålet Myllrande våtmarker
då det kan komma att innebära förlust av mindre områden innehållande myrmarker av
olika slag. Förlusten bedöms dock inte som allvarlig då den inte påverkar områden med
höga naturvärden och i landskapet finns tät förekomst av liknande naturtyper.
Planförslaget bedöms påverka miljömålet Levande skogar genom att området inte längre
kommer att kunna innehålla värden som timmerproduktion, massavedsproduktion och
jaktområde. Planförslaget påverkar även i viss utsträckning på friluftslivet. Utredningar visar däremot att inga höga naturvärden påverkas av planförslaget.
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv påverkas i viss utsträckning då livsmiljön för en del arter kommer att påverkas på lokal nivå. Kommunen bedömer inte att arternas bevarande status påverkas negativt då områden med höga naturvärden, som ledningsgatan genom området, inte förändras på grund av detaljplanen.

Översiktsplan

För området gäller den kommuntäckande översiktsplan, antagen 2017. I översiktsplanen
finns resonemang kring kommunens befintliga markområden för verksamheter och dess utveckling inom kommunen.
Översiktsplanen visar på den befintliga struktur gällande verksamhetsområden i Ersbo,
Gävle hamn och Tolvforsskogen, men beskriver även möjligheten att etablera större industrier i Stackbo, tack vare den goda tillgången på elkraft: ”Mer specifika etableringar kan
vara aktuella utanför denna struktur. Stackbo utanför Valbo är ett sådant exempel där det
finns ett unikt läge med hänsyn till energiförsörjning” (sid 73).
Planförslaget kan därför sägas ha stöd i översiktsplanen gällande verksamhetsområden, och
följer även den generella öst-västliga utbyggnadsriktningen. Vidare strider inte planförslaget
mot Länsstyrelsens granskningsyttrande som hör till översiktsplanen.

Miljöstrategiska programmet

Miljöstrategiska programmet antogs 2013 och anger övergripande mål för energiområdet.
Enligt programmet ska energianvändningen inom kommunen minska och användas mer effektivt. Vidare anges att kommunen ska vara klimatneutralt 2050. Gävle kommun tog sedan
fram en Energiplan (2016-2020) där bland annan elkraftsanvändningen redovisades. Delmålen i Energiplanen handlar om att effektivisera energianvändningen i olika verksamheter
och att fossila koldioxidutsläpp ska minska.

Konsekvens

Ett plangenomförande bedöms påverka målområdena i det miljöstrategiska programmet
men kommande verksamheter har möjlighet att påverka vilken energikälla som väljs. I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning sätts även energianvändningen i ett större perspektiv. I det fall att reservkraft blir aktuell i området kan målet gällande klimatneutralitet påverkas om beroende på vilket bränsle som väljs. Användandet av reservkraft inom
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planområdet avgörs av vilken typ av teknisk lösning som kommande verksamhetsutövare
väljer och kommer att hanteras vidare i en kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken
9 kap.

Beslut om planläggning

Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2018.

Gällande detaljplan

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunen har initialt i planarbetet samrått med länsstyrelsen om detaljplanens miljöpåverkan (2018-10-26). Kommunen ansåg att ett plangenomförande kan komma att innebära
en betydande miljöpåverkan främst med tanke på den stora förändring i markanvändning
som planen innebär. Kommunen ansåg att konsekvenserna för miljön behöver beskrivas i
en miljökonsekvensbeskrivning. Vidare ansåg kommunen att verksamhetens art bedöms
vara sådan som avses i §2 punkt 2 i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Kommunen har bedömt att kommande MKB inledningsvis ska hantera frågorna: hydrologi,
dagvattenhantering och översvämning p g a skyfall, naturvärden (flora och fauna), kulturhistoriska värden, påverkan på landskapsbild.

Länsstyrelsens ställningstagande

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att ett plangenomförande sammantaget
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning
därför ska genomföras. Länsstyrelsen anser likt kommunen att ovanstående frågor är relevanta i sammanhanget, men vill lyfta ytterligare frågor som MKB:n eventuellt kan komma
att behöva kompletteras med: buller, vatten, naturmiljö, kulturmiljö, energiförbrukning,
trafik, elektromagnetiska fält.

Avgränsning MKB

MKB:ns omfattning avgränsas för att fokusera på de viktiga frågorna och därmed vara lätt
för såväl beslutsfattare som allmänhet och andra berörda parter att ta till sig. Avgränsningen måste också ta hänsyn till den möjliga miljöpåverkan i relation till det påverkade
områdets känslighet. Målet är att bedömningen ska ge en beskrivning av de troliga och mest
betydande effekterna av projektet som helhet.
Den fysiska avgränsningen, utredningsområdet, för denna MKB är i första hand planområdet samt det närområde som indirekt kan påverkas av byggandet och driften av de verksamheter som planeras inom området, t.ex. genom ökade transporter och buller. MKB:n inriktar
sig på de miljökonsekvenser som detaljplanens syfte kan ge upphov till.
De miljöaspekterna som bedömts som relevanta att beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen motiveras i nedanstående tabell.
Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Behandlas i
MKB

Riksintressen

Det finns inga riksintressen inom planområdet.

Nej

Naturmiljö

Inom planområdet finns produktionsskog, våtmark, öppen
myrmark samt igenväxningsmark med potential för högre
naturvärden och fridlysta eller i övrigt skyddsvärda arter.

Ja

Kulturmiljö

Inom planområdet finns ett antal kulturlämningar.

Ja
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Landskapsbild

Relativt stor yta obebyggd skogsmark och öppen myrmark
omvandlas till öppen mark med byggnader.

Ja

Klimat

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ
inverkan på klimatet i stort, utan de berörda delarna tas upp
i andra miljöaspekter, såsom utsläpp till luft.

Nej

Rekreation och
friluftsliv

Området nyttjas i liten utsträckning till rekreation och friluftsliv.

Ja, översiktligt

Utsläpp till luft

En utveckling av lättare industriverksamhet kan medföra utsläpp från olika typer av transporter och eventuellt från någon typ av produktion.

Ja

Påverkan på vattenmiljöer

Planförslaget medför en ökning av andel hårdgjord yta vilket
kan skapa förändringar i dagvattenflöden och en ökad föroreningsbelastning om inte fördröjnings- och reningsåtgärder skapas.

Ja

Utsläpp till mark

Lättare industriverksamhet kan innebära förvaring och hantering av bränsle och kemikalier vilket medför risk för spill
och påverkan på mark. Påverkan på jord tas inte upp eftersom den anses vara så liten.

Ja

Buller och vibrationer

Mindre industrier kan ge upphov till buller genom exempelvis ventilationssystem och produktion. En ökad trafik kopplat
till verksamheten medför även ökad trafikbuller. Vibrationer
anses inte vara aktuellt i denna MKB.

Ja

Risk för översvämning

Exploateringen kommer att innebära ökad andel hårdgjord
yta vilket skapar ökade flöden och därmed en eventuell
ökad risk för översvämning.

Ja

Hälsa och säkerhet

Etablering av industriverksamhet kan medföra ökade risker
kopplade till hälsoaspekter och olyckor, som exempelvis
ökad vägtrafik.

Ja

Hushållning med
material, råvaror
och energi

Verksamheten kommer att påverka naturresurser i form av
material och energi.

Ja
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De miljökvalitetsmål som har bedömts vara relevanta för denna MKB är; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö
samt Ett rikt växt- och djurliv. Påverkan på miljökvalitetsmålen beskrivs i utförligt MKB
men nämns även under avsnitt ”Miljömål” i planbeskrivningen.
De miljökvalitetsnormer som bedömts vara berörda för denna MKB är; utomhusluft, omgivningsbuller samt yt- och grundvattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna beskrivs utförligt
i MKB och nämns i avsnitt Miljökvalitetsnormer i planbeskrivningen.
Den tidsmässiga avgränsningen är den tid det tar tills området är fullt utbyggt och byggrätten är förbrukad.

Sammanfattning MKB

Sammantaget kan MKB:n redovisa att konsekvenserna för miljön blir små. Enligt rådande
metodik har MKB:n gått igenom de påverkade miljöaspekterna och kunnat konstatera att
ingen aspekt påverkas betydande av ett plangenomförande.
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För utförligare beskrivning av konsekvenserna för de olika miljöaspekterna hänvisas till bifogat miljökonsekvensbeskrivningsdokument.

Åtgärder i planförslaget

MKB:n bedömer att konsekvenserna av ett genomförande av planförslaget blir små eller
måttliga. Ett flertal åtgärder har arbetats in i planförslaget för att minska effekterna av ett
plangenomförande.
Utifrån påverkan på landskapsbild har en planbestämmelse införts som reglerar att insynsskyddande vegetation ska finnas på en del av marken mot bostäderna i väster. Planbestämmelsen m1 säkerställer även att inga byggnader, anläggningar, stängsel, vägar eller parkeringar får anordnas.
För naturmiljön har flera av de områden som pekats ut med påtagliga naturvärden skyddats
i planförslaget genom att en planbestämmelse n1 har införts som säger att marken är avsedd
för våtmark. Ett område med påtagliga naturvärden ligger inom område med ledningsrätt
och skyddas från exploatering genom denna.
Utifrån människors säkerhet och hälsa har skyddsavstånd avseende magnetiska fält införts i
planen genom att en planbestämmelse om prickmark reglerar var byggnader på uppföras.

Förslag på skyddsåtgärder och uppföljning

MKB:n lyfter även förslag på skyddsåtgärder och uppföljningar som inte är möjliga att reglera inom ramen för detaljplanering enligt PBL. Detta gäller bland annat krav på att använda bränsle som ger mindre utsläpp, eller skapa rutiner för säkerhetsarbete. Dessa frågor
vidareförmedlas till kommande verksamhetsutövare inom planområdet. I kommande tillståndsprövning för verksamheten kan det bli aktuellt att göra en miljökonsekvensbeskrivning enligt 9 kap, eller 11 kap i Miljöbalken, där dessa frågor kan hanteras inom ramen för
miljöbalkens regelverk. I samband med detta kan det även bli aktuellt att göra fördjupade
utredningar.
Krav på exempelvis uppföljning av bullernivåer och utsläpp till luft är inte heller möjligt att
fullt ut hantera inom plan- och bygglagens regelverk. Detta kan komma att regleras i verksamhetens miljötillstånd vid senare prövning enligt miljöbalken.
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Sociala konsekvenser
Detaljplanen innebär att ett nytt verksamhetsområde tillkommer i Stackbo med nya arbetstillfällen som följd både direkt inom datacenterverksamheten, men även i kringverksamheter inom verksamheterna IT, el, bygg och konstruktion, anläggning, fastighetsskötsel, mm
Planområdet kommer att hårdgöras till industrimark vid ett genomförande och kommunen
bedömer att goda förutsättningar finns för att nå kraven på tillgänglig utomhusmiljö enligt
Boverkets byggregler. Vid anläggning av parkeringsplatser ska 5 procent av den totala andelen parkeringsplatser vara anpassade för personer med funktionsvariation.
Efter ett plangenomförande kommer verksamheten inte vara synlig för varken närboende
eller passerande personer längsmed Laggarbovägen. Placering av stängsel kommer att ske i
direkt anslutning till uppförda datacenter och verksamheten kommer inte att vara tillgänglig för utomstående personer.

Tidplan
Tidplanen för detaljplanens olika skeden är:
• Samråd mars 2019
• Granskning juni-augusti 2019
• Antagande september 2019

Utredningar och källor

Arkeologicentrum 2018, Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inom
Stackbo och Valbo-Ön, Valbo socken, Gästrikland, Gävle kommun, Gävleborgs län,
ACRAPPORT 1806
COWI, 2019, Overall Geotechnical Investigation, 2019-03-19
COWI, 2018, Fördjupad förstudie av naturvärden, Valbo-ön 11:1 och 5:3, 2018-12-18
COWI, 2019, PM Landskap, Stackbo och Valbo-Ön, Gävle kommun, 2019-01-21
COWI, 2019, Dagvattenutredning, 2019-05-28
COWI, 2019, Trafikutredning detaljplan Stackbo, 2019-02-06
COWI, 2019, Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-02-27
Skogsstyrelsen, Geodata, Skogliga grunddata, hämtat 2018-10-11
Svenska kraftnät, 2019, Yttrande angående framtagande av detaljplan för Valbo-Ön 11:1,
m.fl, Gävle kommun, Gävleborgs län, 2019-02-07
Svenska kraftnät, 2019, Magnetfältsberäkning för planerad detaljplan på fastighet ValboÖn 11:1, Tallheden, Gävle kommun, 2019-02-07

Revideringar
Efter genomförd granskning har egenskapsgränsen för planbestämmelsen b1, utgått och
planbestämmelsen formulerats om. Ändringen gjordes för att korrigera ett fel i plankartan,
men betydelsen av regleringarna är desamma.
Livsmiljö Gävle
Ulrica Olsson
Planchef

Josef Rundström
Planarkitekt
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Sammanfattning
Efterfrågan på lämpliga områden för etablering av energiintensiva verksamheter
ökar, både globalt och i Sverige. Lämpliga områden är sådana som har god tillgång på energi, markytor, redundans i infrastruktur såsom el, nätverk och vatten. I ett område söder om Stackbo, ca 15 km sydväst om Gävle i Gävleborgs
län finns det goda förutsättningar för sådana verksamheter, framför allt p.g.a.
tillgången till energi. Den gällande översiktsplanen för Gävle kommun pekar
också ut Stackbo som ett område lämpligt att etablera verksamhet med anknytning till energiförsörjning. Gävle kommun har nu tagit fram en ny detaljplan
"Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo" för området. Detaljplanen prövar förutsättningar för att bedriva datacenterverksamhet, genom att marken planläggs
som industrimark med byggrätt för datacenter med tillhörande tekniska anläggningar.
Planområdet utanför Stackbo är ca 158 hektar stort och lagfaren ägare för fastigheterna är Bergvik Skog Väst AB och privatpersoner. Området utgörs idag
främst av produktionsskog samt mindre delar av öppen våtmark, som används
för skogsbruk och är avverkat i olika omgångar. Området korsas av en kraftledningsgata som ansluter till ett ställverk nordväst om planområdet.
Gävle kommun har goda förutsättningar för etablering av energiintensiv verksamhet på grund av tillgången till fossilfri energi och en elnätsinfrastruktur med
god kapacitet och leveranssäkerhet.
Om industriverksamheten inte kommer till stånd, det s.k. nollalternativet, innebär det att skogsbruket i området fortsätter som idag. Skog fortsätter att växa
och avverkas då den är avverkningsmogen, befintliga öppna våtmarker lämnas
orörda och kraftledningen ligger kvar i samma läge som idag.
Trots att en initial bedömning av processen pekade på betydande miljöpåverkan
har miljöbedömningen resulterat i att planförslaget medför små konsekvenser
för de flesta miljöaspekterna. De miljöaspekter som har undersökts är naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv, utsläpp till luft, påverkan på vattenmiljöer, utsläpp till mark, buller och vibrationer, risk för översvämning, hälsa och säkerhet samt hushållning med material, råvaror och energi.
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Miljöbedömningen kom fram till att planförslagets genomförande framförallt
medför små eller obetydliga konsekvenser. För ett par områden kommer det att
medföra något högre konsekvenser - på naturmiljö genom att våtmarksområden
med påtagliga naturvärden påverkas, på landskapsbilden genom att ett stort
område tas i anspråk som industrimark och på hushållning med material, råvaror och energi genom den elintensiva verksamheten som detaljplanen tillåter.
Skyddsåtgärder för att motverka den negativa påverkan på miljöaspekterna är
bl.a. att skapa en visuell avgränsning mellan exploateringen och omgivningen,
ta fram belysningsprogram, använda bränsle som ger mindre utsläpp, anlägga
dagvattendammar, sätta upp bullerskydd, skapa rutiner för säkerhetsarbete,
standardhöjning av vägarna till planområdet och välja teknik som kräver mindre
energi.
Miljöbedömningen har resulterat att planförslaget medför obetydliga eller små
konsekvenser i det flesta miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormerna. Plangenomförandet medför små-måttliga konsekvenser på Begränsad klimatpåverkan
genom den elintensiva verksamheten som detaljplanen tillåter och den ökade
trafiken, på Myllrande våtmarker genom att våtmarksområden med påtagliga
naturvärden påverkas samt på Levande skogar då det påverkar skogen som resurs. Plangenomförandet medför små konsekvenser på MKN för utomhusluft genom att detaljplanen tillåter utsläpp till luft, på MKN för yt- och grundvattenförekomster genom ökad avrinning från de hårdgjorda ytorna samt på MKN för omgivningsbuller genom den ökade trafiken.
Då plangenomförandet inte påverkar höga naturvärden bedöms det inte aktuellt
att ta fram kompensationsåtgärder i detta skede. I den fortsatta planeringen och
inför byggnation bör uppföljning av trafikintensitet, bullernivåer och utsläpp till
luft genomföras samt att upprätta och implementera kontrollprogram för grundvatten.
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Inledning

1.1

Bakgrund

11

Planområdet (området som detaljplanen omfattar) ligger cirka 15 km sydväst
om centrala Gävle i Gävleborgs län (Figur 1). Området är tidigare inte detaljplanelagt. Den nya detaljplanen "Detaljplan för Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl.
Stackbo" beskriver området som lämplig för energiintensiva verksamheter genom närheten till ställverket vid Stackbo. Detaljplanen prövar markens lämplighet för industrimark med preciseringen datacenter. Planområdet utgörs idag
främst av produktionsskog samt mindre delar av öppen våtmark.
De fastigheter som är berörda av detaljplanen är Valbo-Ön 11:1 och 5:3 vars
lagfaren ägare är Bergvik Skog Väst AB samt Valbo-Ön 21:3 som ägs av privatpersoner.

Figur 1. Översiktskarta över Stackbo och Gävle.

1.2

Miljöbedömning och samråd

Om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av detaljplanen göras. En viktig del i miljöbedömningsprocessen är att
kontinuerliga samråd hålls mellan berörda parter. Parterna innefattar länsstyrelse, myndigheter, kommun, allmänhet och berörda organisationer. Syftet med
samråden är att säkra kvalitet, omfattning och effektivitet av miljökonsekvensbedömningarna samt beakta och besvara de synpunkter som uppkommit och inkommit från berörda parter.
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1.3

Syfte med miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett genomförande av detaljplanen kan medföra. Detaljplanens
genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska en MKB
enligt 6 kap. 11 § miljöbalken tas fram. Syftet med en MKB är att identifiera och
beskriva de direkta och indirekta effekter som genomförandet av detaljplanen
kan medföra på (6 kap. 2 § MB):

›

människor, djur, växter, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,

›

hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,

›

annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

›

andra delar av miljön.

Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på miljön
och människors hälsa.

1.3.1 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning avgränsas för att fokusera på de viktiga frågorna, och därmed vara lätt för såväl beslutsfattare som allmänhet och
andra berörda parter att ta till sig. Avgränsningen måste också ta hänsyn till den
möjliga miljöpåverkan i relation till det påverkade områdets känslighet. Målet är
att bedömningen ska ge en beskrivning av de troliga och mest betydande effekterna av projektet som helhet.
Den fysiska avgränsningen, utredningsområdet, för denna MKB är i första hand
planområdet samt det närområde som indirekt kan påverkas av byggandet och
driften av de verksamheter som planeras inom området, t.ex. genom ökade
transporter och buller.
MKB:n inriktar sig på de miljökonsekvenser som detaljplanens syfte kan ge upphov till.
De olika miljöaspekterna och planförslagets påverkan på miljöaspekterna beskrivs i kapitel 6 samt i den samlade bedömning i kapitel 7. Motivering till de miljöaspekter som bedömts relevanta att behandla i MKB:n finns i Tabell 1.
Tabell 1. Motiv till avgränsning för respektive miljöaspekt.

Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Behandlas i MKB

Riksintressen

Det finns inga riksintressen

Nej

inom planområdet.
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Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Behandlas i MKB

Naturmiljö

Inom planområdet finns pro-

Ja

duktionsskog, våtmark,
mindre öppna myrmarker
samt igenväxningsmark med
potential för högre naturvärden och fridlysta eller i övrigt
skyddsvärda arter.
Kulturmiljö

Inom planområdet finns ett

Ja

antal kulturlämningar.
Landskapsbild

Relativt stor yta obebyggd

Ja

skogsmark och öppen myrmark omvandlas till öppen
mark med byggnader.
Klimat

Detaljplanens genomförande

Nej

bedöms ha en negativ påverkan på klimatet eftersom den
möjliggör elintensiv verksamhet. Påverkan beskrivs och
bedöms i andra miljöaspekter, såsom hushållning
med material, råvaror och
energi.
Rekreation och friluftsliv

Området nyttjas i liten ut-

Ja, översiktligt

sträckning till rekreation och
friluftsliv.
Utsläpp till luft

En utveckling av lättare indu-

Ja

striverksamhet kan medföra
utsläpp från olika typer av
transporter och eventuellt
från någon typ av produktion.
Påverkan på vattenmil-

Planförslaget medför en ök-

jöer

ning av andel hårdgjord yta

Ja

vilket kan skapa förändringar
i dagvattenflöden och en
ökad föroreningsbelastning
om inte fördröjnings- och reningsåtgärder skapas.
Utsläpp till mark

Lättare industriverksamhet
kan innebära förvaring och

Ja

13
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Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Behandlas i MKB

hantering av bränsle och kemikalier vilket medför risk för
spill och påverkan på mark.
Påverkan på jord tas inte upp
eftersom den anses vara så
liten.
Buller och vibrationer

Mindre industrier kan ge upp-

Ja

hov till buller genom t.ex.
ventilationssystem och produktion. En ökad trafik kopplat till verksamheten medför
även ökad trafikbuller. Vibrationer anses inte vara aktuellt i denna MKB.
Risk för översvämning

Exploateringen kommer att

Ja

innebära ökad andel hårdgjord yta vilket skapar ökade
flöden och därmed en eventuell ökad risk för översvämning.
Hälsa och säkerhet

Etablering av industriverk-

Ja

samhet kan medföra ökade
risker kopplade till hälsoaspekter och olyckor, som
t.ex. ökad vägtrafik.
Hushållning med

Plangenomförandet kommer

material, råvaror och

att påverka naturresurser i

energi

form av material och energi.

Ja

De miljökvalitetsmål som har bedömts vara relevanta för denna MKB är; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte påverkas alls eller i ringa omfattning och kommer inte
att tas upp i denna MKB. Miljökvalitetsmålen beskrivs i kapitel 4 och planförslagets påverkan på målen beskrivs under relevant avsnitt i kapitel 6 samt i den
samlade bedömningen i kapitel 7.
De miljökvalitetsnormer som bedömts vara berörda för denna MKB är; utomhusluft, omgivningsbuller samt yt- och grundvattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna för olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt havsmiljön
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bedöms inte påverkas alls eller i ringa omfattning och kommer därför inte att tas
upp i denna MKB. Miljökvalitetsnormerna beskrivs i kapitel 5 och planförslagets
påverkan på normerna beskrivs under relevant avsnitt i kapitel 6 samt i den
samlade bedömningen i kapitel 7.
Den tidsmässiga avgränsningen är den tid det tar tills området är fullt utbyggt
och byggrätten är förbrukad. Det är svårt att idag ange exakta årtal, då det beror på en exploatörs initiativ.

1.3.2 Metod
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i enlighet med 6 kap. miljöbalken.
För att kunna göra kvalificerade bedömningar av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser som kan uppkomma har expertutredningar genomförts. Dessa ligger till grund för framtagandet av detaljplanen och tillhörande MKB. Utredningar
och bedömningar har utförts inom områdena naturmiljö, kulturmiljö, trafik, buller, luft, dagvattenhantering, hydrogeologi, geoteknik samt landskapsbild.
För att beskriva och värdera de förändringar som plangenomförandet medför för
olika miljöaspekter används vedertagna mål, riktlinjer och regelverk, som t.ex.
de nationella miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormer. Förutom ovan
nämnda generella bedömningsgrunder finns mer specifika bedömningsgrunder
såsom riktvärden för buller eller emissioner till luft.
Den förväntade miljökonsekvensen erhålls genom att intressets värde multipliceras med vilken påverkan som uppkommer (Tabell 2).

Tabell 2. Matris för bedömningsgrunder.
Litet
värde (1)

Måttligt
värde (2)

Högt
värde (3)

Mycket högt
värde (4)

Ingen/obetydlig påverkan (0)

0

0

0

0

Liten negativ påverkan (1)

1

2

3

4

Måttlig negativ påverkan (2)

2

4

6

8

Stor negativ påverkan (3)

3

6

9

12

Obetydliga

Små konse-

Små-mått-

Måttliga

Stora kon-

Mycket

konsekven-

kvenser (2–

liga konse-

konsekven-

sekvenser

stora kon-

ser (0–1)

3)

kvenser (4)

ser (6)

(8–9)

sekvenser
(12)
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Områdesbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Stackbo, cirka 15 kilometer sydväst om
Gävle, Gävleborgs län (Figur 2) och angränsar till den stora transformatorstationen i Stackbo. Området är ca 158 hektar stort och består i dagsläget av produktionsskog. Lagfaren ägare av fastigheterna är Bergvik Skog Väst AB samt
privatpersoner. Inom planområdet finns två skogsvägar, med namnet Kabelvägen och Farfarsvägen, som anlades i samband med att kraftledningen byggdes.
Skogsmarken består främst av tall och gran som växer på både fastmark och
våtmarksområden. Det finns även mindre areal av öppna våtmarker/mosse, där
en del av våtmarkerna ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering och har tilldelats klass 3. Våtmarkerna har både hydrologiska och ekologiska funktioner då de
fungerar som biologiska reningsfilter av vatten samt att det finns naturvärden
som är knutna till biotopen. Dikning har utförts i flera omgångar i området. Området korsas av en kraftledningsgata som ansluter till ett ställverk nordväst om
planområdet.

Figur 2. Karta över områdesgränser för detaljplan (planområde).

Planområdet används idag för skogsbruk och är avverkat i olika omgångar. Enligt Skogsstyrelsens underlagsmaterial har totalt 43 procent av planområdet avverkats sedan år 2003, varav hälften av avverkningarna har skett de närmaste
3–8 åren.

2.1

Översikts- och detaljplan

Den gällande översiktsplanen för Gävle kommun antogs 11 december 2017.
Översiktsplanen pekar ut Stackbo som ett område där det är lämpligt att etablera verksamhet med anknytning till energiförsörjning (Gävle kommun, 2017).
Närheten till regionnät, stamnät och ställverket utgör särskilt goda förutsättningar för att etablera elintensiva verksamheter.
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Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Den nya detaljplanen med namnet
"Detaljplan för Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo" omfattar fastigheterna
Valbo-ön 11:1, 5:3 och 21:3. Detaljplanen syftar till att möta det globala intresset av energiintensiva verksamheter genom att nyttja närheten till ställverket i
Stackbo.

2.1.1 Planförslag
Inom planområdet prövas förutsättningar för att bedriva datacenterverksamhet,
genom att marken planläggs som industrimark, datacenter (Figur 3). Byggbar
industrimark är mark som förses med byggrätt för datacenter med tillhörande
tekniska anläggningar, t.ex. ställverk, generatorer, dagvattenanläggningar och
parkeringar. Industrimark närmast kraftledningsgatan får inte bebyggas med
kontor, vilket uppfyller beräknat säkerhetsavståndet för verksamheter där människor stadigvarande vistas. Kraftledningsgatan omfattas av Svenska kraftnäts
ledningsrätt och har därför undantagits från exploatering. Tre våtmarksområden
med påtagliga naturvärden har undantagits från bebyggelse genom en planbestämmelse som reglerar att vegetation och markskikt ej får tas bort eller skadas. Markområdet i den nordvästra hörnet av planområdet avser att möjliggöra
ny transformatorstation kopplat till ställverket i Stackbo. Planområdet har även
mark som inte får förses med byggnader s.k. prickmark, ett område för strandskydd och en gemensamhetsanläggning för Kabelvägen. För mer detaljer se
Plankartan samt Planbeskrivning Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo.

Figur 3. Planförslaget för detaljplan för Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo.
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3

Alternativ

3.1

Sökt alternativ

Planområdet ligger strax söder om Stackbo, cirka 15 km sydväst om Gävle, i
Gävleborgs län. Området består av produktionsskog och är inte detaljplanelagt i
dagsläget. Den nya detaljplanen med namn "Detaljplan för Valbo-Ön 5:3, (del
av) m.fl. Stackbo" syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för energiintensiva verksamheter genom att nyttja närheten till ställverket vid Stackbo. Området är inte tätt befolkat vilket innebär att en verksamhet skapar liten/mindre
påverkan på boendemiljö.
Genom planområdet sträcker sig en kraftledningsgata som omsluter en 400-kV
ledning. Ledningen ansluter till ett ställverk som ligger nordväst om planområdet.

3.1.1 Befintliga byggnader och konstruktioner
I den södra delen av planområdet finns en mindre byggnad bestående av en
äldre jaktstuga och tillhör en avstyckad fastighet. Kraftledningsgatan består av
en luftledning som är uppförd på stadgade portalstolpar.

3.2

Alternativ lokalisering

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken innehålla rimliga alternativ
som ska identifieras, beskrivas och bedömas med hänsyn till detaljplanens syfte
och geografiska räckvidd. Efterfrågan på lämpliga områden för etablering av
energiintensiva verksamheter ökar, både globalt och i Sverige.
Lämpliga områden är sådana som har god tillgång på energi, markytor, redundans i infrastruktur såsom el, nätverk och vatten. Området i Stackbo bedöms ha
synnerligen goda förutsättningar för etablering av energiintensiva verksamheter,
framför allt p.g.a. tillgången till energi. Kommunen har därför beslutat att pröva
markanvändningens lämplighet i föreliggande detaljplan. Detaljplanen prövar
markens lämplighet för industriändamål, datacenter.

3.3

Alternativ utformning

Detaljplanen tillåter konstruktion av datacenter inom byggbart område i planområdet. Förslag på utformning och placering av byggnader har tagits fram i planarbetet. Dessa placeringar ska ses som förslag för att illustrera tillåten bebyggrätt generellt inom området och dess påverkan på landskapet. Slutlig utformning
av den verksamhet som detaljplanen tillåter kommer att beslutas i detalj inför
byggfasen, och eventuell tillståndsansökan.
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Nollalternativ

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om en detaljplan inte genomförs, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet är alltså ett jämförelsealternativ. Nollalternativet innebär att industriverksamheten i området inte kommer
till stånd, och att den pågående markanvändningen fortsätter, det vill säga
skogsbruk. Skog på produktiv skogsmark kommer att fortsätta växa och att
vissa delar av området kommer att avverkas då skogen är avverkningsmogen.
Befintliga öppna våtmarker lämnas orörda. Kraftledningen ligger kvar i samma
läge som idag.
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4

Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 14 etappmål och
16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har beslutat om. Generationsmålet
anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås och etappmålen är steg på vägen för
att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen
beskriver det förväntade tillståndet för miljön efter det svenska miljöarbetet
(Sveriges miljömål).
Följande nationella miljökvalitetsmål anses beröras av planförslaget:

›

Begränsad klimatpåverkan

›

Frisk luft

›

Säker strålmiljö

›

Ingen övergödning

›

Levande sjöar och vattendrag

›

Grundvatten av god kvalitet

›

Myllrande våtmarker

›

Levande skogar

›

God bebyggd miljö

›

Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålen har i varje län anpassats och preciserats i regionala mål.
Gävleborgs län har antagit alla miljökvalitetsmål förutom Storslagen fjällmiljö,
eftersom denna inte är direkt relevant för länet. Alla miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av plangenomförandet har alltså även regionala mål. Enskilda
kommuner har i sin tur ansvar för att se till att miljökvalitetsmålen uppfylls på
lokal nivå.
I relevanta avsnitt i kapitel 6 samt i den samlade bedömningen i kapitel 7 beskrivs plangenomförandets påverkan på miljökvalitetsmålen.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999. Miljökvalitetsnormerna regleras i 5 kap. miljöbalken och infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som
t.ex. trafik och jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett
värde (högsta tillåtna halt av ett visst ämne) men kan även beskrivas i ord. Miljökvalitetsnormerna är ett styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Hur
normerna beaktas i samband med plangenomförandet framgår i relevanta avsnitt i kapitel 6 samt i den samlade bedömningen i kapitel 7.
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:

›

olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)

›

omgivningsbuller (SFS 2004:675)

›

vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster (SFS 2004:660)

›

olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)

›

havsmiljön (SFS 2010:1341)

Miljökvalitetsnormer som är aktuella att ta i beaktande inför planförslaget är de
som gäller för utomhusluft, omgivningsbuller och yt- och grundvattenförekomster.

5.1

Utomhusluft

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) innehåller olika typer av normer, bl.a. målsättnings- och gränsvärdesnormer. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft avser
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bly, bens(a)pyren och partiklar (PM10 och PM2,5). De luftföroreningar som svenska städer generellt har störst problem att klara normerna för
är kvävedioxid, svaveldioxid samt partiklar (PM10). Tabell 3 redovisar miljökvalitetsnormerna för dessa tre parametrar. De största källorna till utsläpp bedöms
generellt sett vara från vägtrafik, industriprocesser och sjöfart. Höga halter av
partiklar i luften förorsakas främst av vägtrafik och användning av dubbdäck
som river upp partiklar från vägbanan.
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Tabell 3. Medelvärden för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO₂), svaveldioxid (SO₂)
och partiklar (PM10).
År (μg/m³)

NO₂

Dygn (μg/m³)

Dygn (μg/m³)

90-percentil

98-percentil

60 (får överskridas

40

1

SO₂

PM10

5.2

-

40

50

Timme (μg/m³)

90 (får överskridas

175 h )

7 ggr/år)

100 (får överskri-

200 (får överskri-

das 175 h2)

das 7 ggr/år)
-

Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm som saknar
exakta riktvärden. När strävan är att undvika skadliga effekter av omgivningsbuller på människors hälsa anses normen vara följd. De riktlinjer för omgivningsbuller som antas vara relevanta för det aktuella projektet är externt industribuller, buller från byggplatser, samt buller från vägtrafik, se Tabell 4, Tabell
5 och Tabell 6. Observera att riktvärden för väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder anges som åtgärdsnivåer och varierar beroende på när bostaden är uppförd, d.v.s. före eller efter våren 1997 p.g.a. Infrastrukturpropositionen, eller efter 2015, se Tabell 7 .
Tabell 4. Aktuella riktvärden för industribuller utomhus angivna som ljudnivå i dBA (Naturvårdsverket, 2015).

1

Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m³ under en timme mer än 18

gånger per kalenderår.
2

Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 μg/m³ under en timme mer än 24

gånger per kalenderår.
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Tabell 5. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15) angivna
som ljudnivå i dBA.

Tabell 6

Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden) (ur ÄNR NV08465-15 Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder).
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Tabell 7. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighet
mått behöver övervägas beroende på när bostaden har uppförts (frifältsvärden)
(ÄNR NV-08465-15)

5.3

Yt- och grundvattenförekomster

Miljökvalitetsnorm för yt- och grundvattenförekomster innehåller inga direkta
värden utan uttrycker den kvalitet som vattenförekomsten ska uppnå vid en viss
tidpunkt. Huvudregeln innebär att samtliga vattenförekomster ska ha uppnått en
god kemisk och ekologisk status. Utifrån undersökning och klassificering av vattenförekomsters nuvarande status fastställs en tidpunkt då normen ska uppnås.
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Nulägesbeskrivning och
miljökonsekvensbedömning

Ett genomförande av detaljplanen kan enligt kommunens bedömning leda till en
betydande miljöpåverkan jämfört med dagens markanvändning. I följande kapitel redogörs för de miljöaspekter som bedöms påverkas av detaljplanens genomförande. För varje miljöaspekt jämförs nuläget (nollalternativet) med de
tänkbara effekter3 och konsekvenser4 som planförslaget ger upphov till. Både
negativ och positiv miljöpåverkan bedöms och analyseras. Tänkbara skyddsåtgärder beskrivs i avsnitt 6.12.

6.1

Naturmiljö

6.1.1 Nuläge
COWI AB utförde en naturvärdesinventering av planområdet med fältbesök den
22 november år 2018 och 20–21 maj 2019. För mer detaljerad information se
rapporten Naturvärdesinventering, Valbo-Ön 11:1 och 5:3 (COWI, 2019). Den
genomförda inventeringen följer den svenska standarden för naturvärdesinventeringar, SS 199000:2014.
Planområdet utgörs av produktionsskog (ca 115 ha), produktiv våtmark (ca 24
ha), trädbärande myr (ca 5,6 ha) och myr (ca 0,76 ha), enligt föreliggande
skogsbruksplan. Kraftledningsgatan som löper genom planområdet består av
röjd igenväxningsmark, kallad annan mark i skogsbruksplanen.
Den produktiva skogsmarken har ett fältskikt av lingonris-typ och träden (tall,
gran och björk) är i åldersklasserna ca 0–100 år, dominerat av nyavverkade områden eller ungskog. Skogen på den produktiva våtmarken växer på torvmark
och domineras av biotopen sumptallskog med relativt senvuxen tall
(85-115 årig) och fältskikt av skvattram-lingon-odon(blåbärs)-typ. Detta är en
vanligt förekommande typ av mosseskog i de östra delarna av länet.
Inom inventeringsområdet identifierades sex naturvärdesobjekt av naturvärdesklass 3, påtagliga naturvärden, och ett objekt av naturvärdesklass 4, visst naturvärde (Figur 4).

3

Förändringar av miljökvalitet som kan mätas eller registreras – bl.a. utbredning och var-

aktighet.
4

En bedömning av effekternas betydelse för olika miljöaspekter.
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Figur 4. Karta över kända naturvärden i planområdet. Siffror på specifika objekt kommer
från naturvärdesinventeringen.

Inom planområdet finns inga områden som omfattas av naturskydd. Tallsumpskogen som ingår i VMI-objektet Glimur är klassat att ha VMI-klass 3 (vissa naturvärden)5.
Inom planområdet förekommer ett stort antal bestånd av revlummer (Lycopodium annotium) och orkidén jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata
subsp. maculata). Båda arterna är fridlysta enligt 9§ respektive 8§ vilket innebär
att det är förbjudet att gräva upp, ta bort eller skada individer av arterna. Båda
arterna är klassade som livskraftiga i rödlistebedömningen 2015 och mycket
vanliga i Gästrikland enligt Gästriklands flora från år 2016 och enligt Artdatabanken (www.artfakta.se).
Vad gäller fågelvärden observerades några naturvärdesintressanta arter från inventeringsområdet. De mest betydelsefulla observationerna var solitärt spelande
orre och kungsfågel. Även trana, spillkråka och trädlärka noterades inom området, men bedömdes inte häcka inom området.
Det fanns tidigare rapporter om både kungsörn och havsörn i aktuellt område,
men inga indikationer på revir eller häckningsområden finns inom planområdet.

5

Riktlinjen från VMI anger för VMI-objekt med vissa naturvärden att "ingrepp kan tillåtas

om påverkan på natur- och kulturvärden begränsas". Samma riktlinje anger också att det
är av betydelse att kvaliteten i våtmarksobjekt generellt upprätthålls eller förbättras (Naturvårdsverket, 2009).
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Andra fridlysta arter som förekommer inom planområdet är vanlig snok, vanlig
padda och skogsödla. Dessa är skyddade enligt 6§, vilket innebär förbud mot att
döda, skada, fånga eller samla in exemplar eller ta bort eller skada ägg, rom,
larver eller bon. Alla tre arterna är vanligt förekommande och ej rödlistade.
Kraftledningsgatan som löper genom planområdet består av igenväxningsmark
med ett busk/fält/bottenskikt likt omgivande mark, men utan trädskikt, av biotopen fukthed. Kraftledningsgatan röjs med jämna intervaller (vanligen ungefär
vart åttonde år) och skapar därmed ett halvöppet landskap som bryter av mot
det slutna skogslandskapet. Detta är gynnsamt för väddnätfjärilen (Euphydryas
aurinia), en fridlyst (§) och rödlistad (VU) art som är beroende av växten
ängsvädd (Succisa pratensis) som värdväxt för sina larver. Det finns inga belägg
för förekomst av väddnätfjäril inom planområdet, men kraftledningsgatan har
likväl en viss betydelse som spridningskorridor för arten.

6.1.2 Effekter och konsekvenser
Planområdet utgörs till större delen av produktionsskog klassad som övrig mark
(med endast låga naturvärden). Inom områden anvisade som byggbar industrimark kommer existerande naturvärden att försvinna. Detta kommer att få som
effekt att delar av objekt med påtagliga naturvärden försvinner: delar av sumpskogarna i objekt 5, 6 och 7 kommer att hårdgöras och bebyggas. En del av objekt 1 (påtagliga naturvärden), söder om existerande skogsbilväg kan också påverkas för att möjliggöra anläggandet av en bredare väg än idag. Dessa förluster bedöms medföra små-måttliga konsekvenser, då de påverkade objekten inte
hyser höga värden, endast delvis påverkas av plangenomförandet, samt är vanligt förekommande i landskapet i övrigt (Figur 5). De påverkade objekten kan
inte heller sägas vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell, eller global nivå. Det kan dock sägas vara av betydelse att arealen av dessa biotoper bibehålls eller blir större, samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
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Figur 5. Karta över VMI-objekt i landskapet runt planområdet.

Naturvärdesobjekt 3 (Figur 4) utgör ett lämpligt habitat för väddnätfjäril, som
finns i området. Detaljplanens genomförande bedöms inte direkt påverka objektet, då det finns en skyddszon från kraftledningen. Det kan dock bli en viss negativ påverkan om vägar dras igenom detta objekt under utbyggnadstiden eller
under driftstid.
Plangenomförandet kommer också oundvikligen påverka ett antal bestånd av
revlummer och jungfru Marie nycklar. Dessa förekommer utbrett inom inventeringsområdet och är vanliga i regionen. Alternativa lokaliseringar i närområdet
skulle med stor sannolikhet kunna antas innehålla områden med samma arter.
Några bestånd är också undantagna från påverkan genom att i planbestämmelsen avsättas som "Mark avsedd för våtmark". I dessa områden får markskikt
och vegetation ej skadas och träd ej fällas.
Vad gäller de skyddade grod- och kräldjuren, kan individer av arten skyddas om
tiden för markarbeten anpassas för att inte riskera att förstöra, skada eller döda
övervintrande adulta djur, ägg, eller yngel. Tiden som bör undvikas för att
undgå påverkan för samtliga arter är oktober till och med augusti. Avseende
adulta individer kan anläggningsarbetena i sådant fall inte antas utlösa förbud
enligt artskyddsförordningen, då dessa bör kunna anses mobila nog att flytta sig
vid arbete och därmed undgå skadas eller dödas. Förbud mot åtgärderna enligt
artskyddsförordningen bedöms därför ej utlösas. I övriga fall, d.v.s. om tidsrestriktioner för markarbeten ej görs, krävs dispens från artskyddsförordningen.
Eftersom nuvarande planförslag inte kan undvika påverkan på bestånd av vissa
växtarter, och eventuellt på populationer av grod- och kräldjur, krävs att
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dispens inhämtas. Detta görs från Länsstyrelsen, eller genom en hantering av
s.k. 12:6 samråd, där Länsstyrelsen informeras om planerade åtgärder som kan
komma att påverka naturmiljön, och tar ställning till ev. skyddsåtgärder för att
godkänna åtgärderna.
Ändrad markfuktighet uppkommen som följd av sänkta grundvattennivåer kan
orsaka skada på eller förändra förekommande vegetation i planområdet.
Aspekter som rör grundvattenförändringar behandlas i detalj i avsnitt 6.6. Konsekvenserna för naturmiljön till följd av grundvattensänkning kan antas vara
små, p.g.a. den bedömt ringa storleken på avsänkningen samt att den kan förväntas vara begränsad till byggtid. Någon permanent avsänkning kommer inte
att kvarstå efter att grundläggning av byggnader har gjorts.
Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små-måttliga konsekvenser avseende naturmiljön. Den största delen av planområdet består av vanligt förekommande
produktionsskog eller mosseskog som är regionalt vanlig i de östra delarna av
länet och objekten inom inventeringsområdet kan inte sägas utgöra ett stort bidrag till förekomsten av biologisk mångfald. Dock kan det sägas vara av viss betydelse att den totala arealen av biotopen mosseskog/sumpskog upprätthålls.
Detta uppnås till viss del i planförslaget, där mindre delar av sumpskogarna med
påtagligt naturvärde avsätts som "Mark avsedd för våtmark".
Detaljplanens genomförande bedöms påverka följande miljökvalitetsmål vad det
gäller naturmiljö:

›

Myllrande våtmarker: Små–måttliga konsekvenser då det kommer att innebära förlust av områden innehållande tallsumpskog som är vanligt förekommande i regionen. Förlusten bedöms inte som allvarlig, då den inte berör
höga naturvärden och påverkar endast en del av ett våtmarksobjekt i ett
landskap med tät förekomst av liknande naturtyper.

›

Levande skogar: Små-måttliga konsekvenser då inga områden med höga
skogliga natur- eller kulturvärden kommer påverkas.

›

Ett rikt växt- och djurliv: Små konsekvenser då hänsyn tas för att bevara
delar av objekten med påtagliga naturvärden. Påverkade områden och arter
kan inte sägas utgöra ett stort bidrag till förekomsten av biologisk mångfald. Dock kan det sägas vara av viss betydelse att den totala arealen av biotopen mosseskog/sumpskog upprätthålls.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär ett fortsatt skogsbruk med fokus på produktion, med
generell naturhänsyn. Effekten skulle då bli att mindre delar av naturvärdesobjekten med påtagliga naturvärden undantas från skogsbruk, då de är klassade
som impediment. Huvuddelen av dessa kommer dock så småningom troligtvis
att avverkas, då det är klassat som produktiv våtmark. Övriga objekt på produktiv skogsmark eller produktiv våtmark skulle också avverkas inom ramen för
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skogsbrukets normala cykler. Då huvuddelen av områdena som kommer att avverkas under nollalternativet endast besitter vissa till påtagliga naturvärden, bedöms konsekvenserna som små med avseende på naturmiljö.

6.2

Kulturmiljö

6.2.1 Nuläge
Arkeologicentrum AB har under 20–23 november år 2018 genomfört en kulturmiljöutredning inklusive arkeologisk utredning steg 1 av området. För mer detaljerad information se rapporten Kulturmiljöutredning Stackbo och Valbo-ön.
Gävle kommun, Gävleborgs län (Arkeologicentrum, 2018). Utredningen genomfördes huvudsakligen med den metodik som utvecklades av Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering (1938–2002).
Inom planområdet finns 13 kulturlämningar, samtliga med den antikvariska bedömningen "övrig kulturhistorisk lämning", vilket innebär ett lägre skyddsvärde.
Det finns inte några fornlämningar inom planområdet. De kända kulturlämningarna i området utgörs av vanligt förekommande lämningar från gamla tiders
skogsbruk: ett flertal kolningsanläggningar, en resmila med kojlämning och två
gränsmärken (Figur 6).

Figur 6. Karta över kulturlämningar inom planområdet.
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6.2.2 Effekter och konsekvenser
Av de 13 kulturlämningarna ligger fem stycken i områden som planeras som så
kallad prickmark där byggnader inte får uppföras, men dessa lämningar riskerar
ändå att försvinna då det inte finns något hinder för att t.ex. gräva. Övriga åtta
kulturlämningar ligger på byggbar industrimark och kommer sannolikt förstöras
permanent vid exploateringen. Även för kulturlämningar med den antikvariska
bedömningen övrig kulturhistorisk lämning, gäller att ingrepp så långt som möjligt bör undvikas eller minimeras om så är möjligt vid exploatering. Sådan hänsyn är dock inte tvingande.
Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små konsekvensen avseende kulturmiljö
då det är vanligt förekommande lämningar med ett lägre antikvariskt värde som
permanent förstörs vid exploatering.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att kulturlämningarna undgår att förstöras. I ett område
med fortsatt skogsbruk skulle de riskera ett visst slitage i form av oavsiktliga
körskador och/eller föryngring av träd på och runt lämningarna, vilket kan påverka dem negativt, men huvudsakligen så skulle kulturlämningarna inom planområdet bevaras intakta. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga avseende kulturmiljö.

6.3

Landskapsbild

6.3.1 Nuläge
En landskapsanalys genomfördes av COWI AB i december år 2018. Beskrivningen nedan grundar sig på resultatet från denna. Landskapet består idag
främst av skogsmark, men öppnar upp sig i myrmark, vid hyggen, sumpskogar
och i kraftledningsgatan. Området är relativt flackt med långa siktlinjer i de
öppna områdena, och sluttar företrädelsevis svagt mot väster och nordväst.
Planområdet ligger på ca 60–75 meters höjd över havet.
Planområdet delas in i karaktärsområden och de områden som förekommer är:

›

Småkuperat skogslandskap

›

Öppen myrmark

›

Sumpskog

›

Ledningsgata
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Det småkuperade skogslandskapet sluttar mot väster och nordväst, vilket ger
landskapet en tydlig riktning ner mot bebyggelsen i området intill. Området består till största delen av produktionsskog, som i södra delen nyligen har avverkats vilket öppnar upp siktlinjer mot bebyggelsen västerut. Där skogen inte är
avverkad är siktlinjerna korta.
Ledningsgatan som genomkorsar planområdet ger långa öppna siktlinjer vilket
skapar relativt skarpa kanter mot omgivande skog. Ledningsstolparna utgör lokala landmärken synliga från de håll där skogen öppnar upp sig. I ledningsgatan
finns jakttorn utplacerade.

6.3.2 Effekter och konsekvenser
Skogslandskap som utgör en stor del av planområdet är generellt sett inte så
känsligt för påverkan. Den planerade byggnationen kommer först att synas på
nära håll då siktlinjerna i skogen är korta, under förutsättning att den omgivande skogen finns kvar. En exploatering inom området skulle bli synlig från bebyggelsen i det småskaliga jordbrukslandskapet om inte uppvuxen skog lämnas
kvar/etableras som en visuell skärm mellan bebyggelsen och exploateringen.
Höjdskillnaden i den här delen av planområdet är större än i andra delar, vilket
gör att en byggnation här också innebär ett större ingrepp i miljön i fråga om
schaktning och fyllning, vilket påverkar landskapsbilden. Det är också viktigt att
beakta effekten av ett stängsel kring området, där det då skulle vara önskvärt
att placera detta så att det minimerar den barriäreffekt ett stängsel kan skapa.
Planförslaget säkerställer att den visuella påverkan minimeras genom att marken närmast de öppna ytorna inte förses med byggrätt. Planförslaget säkerställer även en visuell trädridå där insynskyddande vegetation ska finnas (Figur 3).
Planförslaget reglerar även en högsta nockhöjd på 13 meter över marknivå, vilket minskar påverkan på landskapsbilden då byggnaderna inte tillåts vara högre
än omgivande trädridåer (vid fullvuxet tillstånd).
Det bedöms som positivt om delar av sumpskogen som utgör öar i produktionsskogen kan sparas då dessa kan ge ett variationsrikt och grönskande intryck
bland de hårdgjorda ytorna och huskropparna.
Kraftledningsgatan kommer att förbli intakt med sina höga naturvärden och
långa siktlinjer då det finns en skyddszon från kraftledningen, se Planbeskrivning
Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo. För att bibehålla de långsträckta rum som
skär genom landskapet är det fördelaktigt om trädridåerna utmed kraftledningsgatans sidor står kvar.
Planförslaget
Planförslaget tillåter byggnader som är mycket ytkrävande och kommer att ta
stor del av området i anspråk vilket ger en negativ påverkan på landskapsbilden.
Planförslaget säkerställer dock en trädridå som ger insynsskydd samt reglerar
nockhöjden på byggnaderna vilket minimerar den negativa påverkan för
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närboende. Plangenomförandet bedöms sammantaget innebära måttliga konsekvenser avseende landskapsbild.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Landskapsbilden för de närboende blir oförändrad. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga avseende landskapsbild.

6.4

Rekreation och friluftsliv

6.4.1 Nuläge
Rekreation syftar till att hämta kraft i en avkopplande miljö. Rekreation kan
uppnås genom aktiviteter kopplade till friluftsliv, såsom skogspromenader, motion, jakt, fiske och idrottsutövande. Rekreationsområden skapar upplevelsevärden och ökar möjligheten att röra sig fritt i landskapet.
I nuläget nyttjas planområdet för t.ex. jakt och skoterkörning. Jakt bedrivs kontinuerligt inom planområdets gränser och troligen även viltvårdande åtgärder.
Spår och spillning av älg påträffades under fältbesök i relativt stora mängder.
Utöver stigen i änden av Farfarsvägen och en traktorväg fram till jaktstugan från
grusvägen förekommer inte några tydliga stigar inom planområdet (Figur 7).
Detta tyder på att området används förhållandevis lite för friluftsliv, antagligen
mest av de närmast boende och inte av en större allmänhet. Stora delar av produktionsskogen är också antingen nyavverkade föryngringsytor eller tät
ungskog, vilket generellt sett inte inbjuder till friluftsliv och rekreation. Planområdet omfattar inget riksintresse för friluftsliv och har inga utmärkta vandringsleder.
Ett vindskydd är uppbyggt intill kraftledningsgatan (Figur 7), vilket visar spår av
aktiv användning med eldstad, bänkar, vedupplag och torrdass. I kraftledningsgatan går också en skoterled (Figur 7), som i den sydöstra delen möter en korsande led med en uppskattad nord-sydlig riktning. Skoterledens exakta dragning
är oklar.
Det finns inga rapporter från artportalen vilket tyder på att området inte besöks
för naturstudier eller liknande.
Troligen är jakten i området, bruket av skoterleden, promenader samt svampoch bärplockning av närboende det viktigaste bruket för rekreation och friluftsliv. Nyttjandegraden bedöms vara relativt låg sett till antalet utövare.
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Figur 7. Identifierade element av betydelse för rekreation och friluftsliv.

6.4.2 Effekter och konsekvenser
Möjligheterna till rekreation och friluftsliv inom planområdet kommer att kraftigt
begränsas eller påverkas vid ett plangenomförande. Den direkta effekten är att
stigen från Farfarsvägens vändplats inte kommer att finnas kvar, samt att marker för t.ex. bärplockning och jakt försvinner. I övrigt kommer påverkan att ske
indirekt i form av förändring av det visuella intrycket i närområdet. Existerande
skoterled i anslutning till kraftledningsgatan kommer att kunna vara kvar, då
den inte påverkas direkt och ligger utanför byggbar industrimark. Områdets karaktär kommer troligen att bli mindre attraktiv för utflykter och besök.
Plangenomförandet kommer att hindra möjligheten till jakt inom planområdet,
då det till största delen kommer avsättas som industrimark och exploateras.
Planförslaget
Utifrån ett regionalt perspektiv bedöms området ha ett litet värde för rekreation
och friluftsliv eftersom platsen uppskattas ha relativt få besökare och saknar
viktiga rekreationsområden som exempelvis vandringsleder och utpekade friluftsområden. Närområdet kring Stackbo består till största del av skogsmark och
området bedöms därför i sin helhet erbjuder många alternativa platser för rekreationsaktiviteter som jakt och bärplockning. Plangenomförandet bedöms sammantaget innebära små konsekvenser på rekreation och friluftsliv.
Detaljplanens genomförande bedöms ge små konsekvenser för miljökvalitetsmålet levande skogar då den har en viss negativ inverkan på skogens värde för friluftslivet.
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Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Besökare kan fortsätta använda området som idag. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga avseende rekreation och friluftsliv.

6.5

Utsläpp till luft

6.5.1 Nuläge
Den huvudsakliga källan av utsläpp av föroreningar till luft i dagsläget är vägtrafik inklusive den närliggande större väg E16 norr om Stackbo. Även industri står
för en stor del av utsläppen av NOX och PM10 i kommunen. Sydväst om Stackbo
ligger Gävle flygplats samt motorbanor och utsläppen från dessa påverkar också
de generella haltnivåerna i området.
Luftföroreningshalterna i området är mycket låga enligt luftföroreningskartläggningen för år 2015, som SLB Analys tagit fram på uppdrag av Östra Sveriges
luftvårdsförbund (Tabell 8). Halterna i området är i samma nivå som de regionala bakgrundshalterna.
Tabell 8. Medelvärde av PM10 och NO2 i området (LB analys, 2015).

År (μg/m³)

PM10

<10

NO2

<5

Dygn (μg/m³)

Dygn (μg/m³)

Timme

90-percentil

98-percentil

(μg/m³)

<12

10–20

16–18

De lagkrav som gäller för luftföroreningshalter är miljökvalitetsnormerna (MKN)
beskrivs i kapitel 5. I områden utanför städerna är det även viktigt att utvärdera
haltnivåerna mot preciseringarna för miljökvalitetsmålet för Frisk luft. För PM10
är preciseringen för årsmedelvärdet att halterna inte ska överstiga 15 µg/m³ och
30 µg/m³ för 90-percentilen av dygnsmedelvärdet. I dagsläget klaras dessa
haltnivåer i området. För NO₂ finns preciseringar för årsmedelvärdet och 98-percentilen av timmedelvärdet, dessa är 20 µg/m³ respektive 60 µg/m³. Även
dessa nivåer klaras i dagsläget.

6.5.2 Effekter och konsekvenser
Ett plangenomförande kommer att medföra en ökning av olika typer av transporter till och från området, jämfört med dagens skogstransporter. Fler transporter leder till att utsläpp av bl.a. kväveoxid och partiklar ökar vid in- och utfarter samt i närområdet. Utifrån en trafikutredning har konsekvenserna av den
ökade trafiken under bygg- och driftskede utretts. Transporterna föreslås ske via
en ny anslutningsväg mellan den södra delen av planområdet och riksväg 56,
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samt via Farfarsvägen. På så sett minimeras påverkan av transporterna för närboende vid Stackbo. Den nya vägen kommer att projekteras och byggas av exploatören innan plangenomförandet påbörjas, vilket säkerställs genom ett exploateringsavtal. För att förhindra smittrafik på Laggarbovägen har Trafikverket
ställt sig positiva till hastighetsänkande åtgärder genom Stackbo. Hastighetdämpande åtgärder, som exempelvis avsmalnande av vägen, tydliggör för trafikanterna att använda nya anslutningsvägen. Verksamheten kräver även en in/utfart
som kan användas vid nödsituation, exempelvis vid brand eller i det fall en
olycka blockerar den primära infarten till Farfarsvägen. Planerad infart vid nödsituation kan uppföras på Svenska kraftnäts fastighet i samband med kraftledningarnas passage över Laggarbovägen. Trafiken undviker därmed befintliga
fastigheter längs Stackbovägen.

Figur 8. Nuvarande vägnät i Stackbo samt ny anslutningsväg (karta: Google).

Fullt utbyggd uppskattas verksamheten alstra ca 1 850 fordonsrörelser/dygn
(ÅDT år 2040) varav ca 90 tunga fordon. Trafiken antas använda den södra infartsvägen till planområdet, Farfarsvägen. Maxtimmen inträffar vid skiftbyte på
eftermiddagen (ca 15–16) då ca 580 fordon, varav 3 tunga fordon, tar sig till
och från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i båda riktningar (in/ut).
Under byggskedet uppskattas entreprenaden alstra ca 360 fordonsrörelser/dygn
(ÅDT år 2025) varav ca 2 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid arbetsdagens
början och slut då ca 180 fordon, varav 1 tungt fordon, tar sig till och från planområdet.
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Under byggskedet tillkommer, förutom transporter, även utsläpp från arbetsmaskiner samt damning från ytor. Det blir även ett ökat haltbidrag av partiklar från
vägtrafiken närmast byggområdet då trafiken drar med sig lera ut på vägen.
Detaljplanen medger etablering av datacenter, vilket kan medföra behov av reservkraft. Omfattning och typ av reservkraft kan variera beroende på antal
byggnader i datacentret. Andra utredningar för liknande verksamheter har visat
att reservkraftsgeneratorer kan ge upphov till mycket höga halter vid testkörning eller strömavbrott, men detta är något som utreds vidare i en tillståndsprocess enligt miljöbalken, beroende på önskad installerad effekt. Påverkan på luftkvaliteten kommer att studeras vidare i den fortsatta planeringen och innan
byggnation.
Ökningen av utsläpp till luft är i dagsläget oklart eftersom utbyggnaden kommer
att ske gradvis, och den maximala bebyggda ytan kommer vara
260 000 kvadratmeter. I den fortsatta planeringen och innan byggnation kan det
bli aktuellt att göra spridningsberäkningar.
Enligt luftföroreningskartläggningen 2015 ligger halterna av PM10 och NO₂ långt
under MKN. Risken för att planförslaget medför överskridande av MKN bedöms
därför som låg. Däremot kan bakgrundshalterna i området öka, främst till följd
av den ökade trafiken.
Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära som mest små konsekvenser avseende utsläpp till luft, p.g.a. trafikflöden till och från planområdet samt eventuell produktion.
Ett plangenomförande bedöms ge små konsekvenser för miljökvalitetsmålet
Frisk luft och MKN för utomhusluft, då detaljplanen medger verksamheter med
utsläpp till luft. Bedömningen är dock att påverkan inte blir av sådan omfattning
att MKN och preciseringar överskrids, med undantag från påverkan från eventuella reservkraftsgeneratorer. Reservkraftsgeneratorer kan ge upphov till kortvariga mycket höga halter, vilket skulle kunna innebära risk för halter över nivåerna för MKN för korttidsvärden.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Det tillkommer inte några
ytterligare källor för utsläpp till luft. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms
som obetydliga avseende utsläpp till luft.
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6.6

Påverkan på vattenmiljöer

6.6.1 Nuläge
Hydrologiska förutsättningar
Delar av skogs- och myrmarkerna inom planområdet avvattnas mot Valsjöbäcken som korsar den västra delen av planområdet i nord-sydlig riktning.
Längre nedströms övergår Valsjöbäcken till Kungsbäcken. Ett litet område i den
nordöstra delen avvattnas till en mindre ström som också går till Valsjöbäcken
ytterligare nedströms.
Grundvattenmagasinet Gävle-Valboåsen ligger väster om planområdet, i den naturgivna isälvsavlagringen Valboåsen. Åsen sträcker sig från Hedesundafjärden
och norrut förbi Gävle till Bergviken i Söderhamns kommun. Isälvsmaterialet är
grovt och består av block, sten och grus som går upp i dagen.
Att isälvsavlagringen förekommer exponerat i markytan gör att den bedöms
vara ett öppet magasin. Valboåsen överlagras av skikt med finare material som
sand, silt och lera, men då dessa skikt ofta är varvad med grövre material som
sand har de inte en tätande funktion. Grundvattenmagasinet står i hydraulisk
kontakt med omgivningen där ett utbyte av vatten kan ske. Planområdet bedöms ligga inom tillrinningsområdet men det är oklart vilken volym av grundvattenbildning som planområdet bidrar med.
Grundvattenmagasinet försörjer cirka 85 000 invånare i Gävle kommun med
dricksvatten och är därför en viktig vattenresurs för kommunen. Grundvattnet är
klassat som en grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer för dess kvantitativ och kemiska status. Själva grundvattenresursen skyddas dels som ett vattenskyddsområde (Gävle-Valboåsens vattentäkt, föreskrift 21FS2006:33) och
dels som riksintresse för dricksvattenförsörjning enligt 3 kapitel 8 § miljöbalken.
Vattenskyddsområdets sekundära skyddszon sträcker sig fram till Laggarbovägen och ligger cirka 150 meter från planområdet. För närvarande utreds skyddsområdets gränser samt skyddsföreskrifter av Gästrike vatten, som är huvudman
för vattentäkten. Syftet med utredningen är att vattenskyddsområdets gränser
ska omfatta ett område där mark- och vattenutnyttjande kan skapa en negativ
påverkan på vattenförekomsten under ett långt tidsperspektiv. Resultat kan
medföra en tertiär skyddszon vilket berör planområdet.
Riksintresset för dricksvattenförsörjning ligger i den norra delen av åsen, gränsen går ungefär 4 km norr om planområdet. Riksintresset omfattar vattenverk
med tillhörande brunnar och andra anläggningar som direkt hör till dricksvattenförsörjningen. Syftet med riksintresset är skydda grundvattenmagasinet från åtgärder som påtagligt kan skada dess värden eller försvåra möjligheten att använda området för dricksvattenändamål.
Inga förekomster av föroreningar i området har i dagsläget identifierats som kan
komma att påverka vattenkvaliteten.
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I samband med de geotekniska fältundersökningarna observerades en fri vattenyta i två öppna skruvprovtagningshål på ca 0,5–1,0 meters djup under markytan. Grundvattenytan påverkas av årstid och nederbörd. Eftersom observationstiden av grundvattennivåerna varit kort kan det inte uteslutas att en stabiliserad
grundvattennivå ligger högre än de uppmätta nivåerna6.
Yt- och grundvattenförekomster
De yt- och grundvattenförekomster som förekommer inom eller i närheten av
planområdet är listade nedan.
Ytvattenförekomster (Figur 9):

›

Valsjöbäcken (id nr. WA72981132, som övergår till Kungsbäcken längre
nedströms) är ett vattendrag som korsar den västra delen av planområdet i
syd-nordlig riktning. Vattendraget är klassat som en ytvattenförekomst med
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattendraget uppnår inte god ekologisk status med anledning av flödesregleringar, morfologiska förändringar och konnektivitet. Vattenförekomsten ska
uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2027.

›

Spikåsbäcken (id nr. WA50514054) ligger cirka 600 meter väster om planområdet och rinner i syd-nordlig riktning. Vattendraget klassas som en ytvattenförekomst med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Spikåsbäcken ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år
2027.

›

Valsjön (id nr. WA30120081) ligger strax sydväst om planområdet och från
recipienten rinner Valsjöbäcken i syd-nordlig riktning mot Inre Fjärden. Ytvattenförekomsten täcker en area på 1 km² och klassas med måttlig ekologisk och uppnår ej god kemisk status. God ekologisk och kemisk status ska
uppnås till år 2021.

Grundvattenförekomster (Figur 9):

›

Gävle-Valboåsen grundvattenförekomst i sand och grus (id nr. SE672544156524) ligger väster om planområdet. Geologin vid vattenförekomsten består av glacifluviala sediment med en hög hydraulisk konduktivitet. Miljökvalitetsnormer är satt till god kemisk och kvantitativ status och utifrån
mätningar år 2016 är status bedömd som god. Enligt SGU bedöms grundvattenmagasinet ha stor uttagskapacitet av grundvatten inom primärt tillrinningsområde, den beräknande naturliga grundvattenbildningen är upp till
140 l/s. I en riskbedömning har riskfaktorer för att uppnå god kemisk och
kvantitativ status år 2021 identifierats. Urban miljö, vägar och miljöfarlig
verksamhet kan påverka den kemisk status och en vattenförbrukning som
överstiger grundvattenbildning kan påverka den kvantitativa statusen.

6

Det bör också noteras att sommaren 2018 var en ovanligt varm och torr sommar, vilket

kan påverka grundvattennivåerna.
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De mindre vattendrag som berörs av planområdet utgörs av äldre diken vilka
inte omfattas av någon strandskyddszon.

Figur 9. Karta över statusklassade vattenförekomster.

6.6.2 Effekter och konsekvenser
Grundvatten
Eftersom planområdet ligger inom tillrinningsområdet för Gävle-Valboåsen
grundvattenmagasin bedöms den hårdgjorda ytan påverka (reducera) nybildningen av grundvatten. Samtidigt kommer emellertid stora delar av planområdet
kvarstå som öppen mark där infiltration och bildning av grundvatten kan ske. Eftersom planområdet inte ligger i direkt anslutning till grundvattenmagasinet påverkas inte dess magasineringsförmåga.
En eventuell utökning av vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen med en tertiär
skyddszon kan omfatta delar av planområdet. Planförslaget säkerställer en dagvattenhantering där dagvatten fördröjs och renas i sedimentationsdammar. Uppförande av transformatorstation kommer att lokaliseras i den nordöstra delen av
planområdet, intill Stackbo ställverk, samt öster om Laggarbovägen inom kvartersmark. Med hänseende till planområdets avstånd till grundvattenmagasinet
och övriga åtgärder att hantera förorenat dagvatten så medför inte planförslaget
några negativa konsekvenser för grundvattenförekomsten. Planens genomförande bedöms inte heller påverka riksintresset för dricksvattenförsörjning.
Omgivningspåverkan från den planerade byggnationen kan utifrån nu känd kunskap om grundvattennivåer och planerade schaktdjup antas komma att bli begränsad, för såväl maximal avsänkning som sett till påverkansområde. Avsänkning kommer att vara temporär och avse del av byggnationsfasen. Någon
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permanent avsänkning kommer alltså inte att kvarstå efter att anläggningen har
färdigställts.
När schaktning görs vid plangenomförande kan det komma att medföra en sänkning av grundvattenytan på ca 0,7 meter inom de ytor som schaktas för planerade lagerbyggnader. Till anläggningen har också en dagvattendamm projekteras. Under anläggningsfas av denna damm har förutsatts att en grundvattenavsänkning om 1,5 meter behöver utföras. För att uppnå önskad avsänkning kommer grundvatten uppsamlas i lågpunkter i schakternas botten, från vilka bortpumpning av vattnet sker.
Påverkansområdet definieras som det område utanför vilket någon skada p.g.a.
grundvattennivåförändring inte behöver befaras, oavsett typ av förekommande
riskobjekt. Ofta definieras ett påverkansområde som den yta inom vilket grundvattenytan avsänks minst 30 cm.
För beräkning av avsänkning kring vardera lagerbyggnad antas att en schakt per
byggnad färdigställs i taget, vilket innebär en total schaktyta på upp till 30 000
m². Schakten för den projekterade dagvattendamm bedöms kunna ur ett hydrogeologiskt riskperspektiv kunna dimensioneras genom dess djupast anlagda
del; omkring 10 500 m².
Med denna definition bedöms påverkansområdet sträcka sig ut mindre än 100
meter från den schakt som anläggs för själva lagerbyggnaden. Inom delområden
med sammanhängande torv i närområdet till schakten kan ett mindre påverkansområde ansättas på ca 40 meter, på grund av torvens vattenhållande förmåga. För dagvattendammen kan ett mindre påverkansområde antas uppkomma; upp till ca 60 meter. Vidare kan viss synergisk effekt förväntas uppkomma, i sådant fall schakter för dagvattendamm och lagerbyggnad anläggs
samtidigt. I sådant fall kan därmed en totalt utbredning av utredningsområdet
på maximalt 120 meter förväntas uppkomma.
Det bedömda maximala avsänkningen (70 och 150 cm) och dess temporära natur gör att ingen betydande negativ påverkan på naturmiljö eller andra riskobjekt bedöms uppkomma. Området är huvudsakligen bevuxet av tall, som har
ett djupt rotsystem vilket gör den mindre känslig för förändrad markstabilitet.
Tallens pålrot kan växa ner till en meters djup och dess finrötter kan nå flera
meter ner i marken. Området är sedan tidigare dikat på ett flertal ställen, och
markens hydrologi är redan påverkad. På det hela taget bör inte denna tillfälliga
sänkning av grundvattennivån medföra någon bestående skada på vegetation
och naturmiljö i området.
Dagvattensystem
Påverkan på vattenmiljöer i form av utsläpp till vatten kommer främst att ske
genom de föroreningar som följer med dagvattnet från t.ex. tak- och vägavrinning och från andra hårdgjorda ytor.
En dagvattenutredning är genomförd i samband med miljökonsekvensbeskrivningen. För mer detaljerad information se rapporten Datacenter vid Stackbo -
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dagvattenutredning (COWI, 2019). Planområdet planeras att utformas med ett
dagvattensystem som är dimensionerat utifrån ett 50-års regn. Dagvattensystemet syftar till att avvattnade flöden vid kraftigt regn inte ska öka jämfört med
dagens naturliga flöden.
Enligt kommunens dagvattenstrategi ska dagvatten, i den mån det är möjligt,
lokalt infiltreras och fördröjas för att minska belastning på den allmänna dagvattenanläggningen (Gävle kommun, 2018). Eftersom grundvattennivån ligger ytnära (1–0,5 meter under markytan) bedöms det inte vara möjligt att infiltrera
dagvattnet lokalt. Dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor kommer att ledas till
en fördröjningsdamm med en kapacitet att fördröja 21 500 m³. Dammen föreslås med en permanent våtvolym som säkerställer rensning och sedimentering
av föroreningar. En effektivare fördröjning av dagvattnet kan uppnås genom att
anlägga en för-damm till den större dammen. Om grundvattennivån är för hög
kan dammarna förses med tätt skikt. Eftersom större delen av planområdet sluttar svagt åt väster bedöms Valsjöbäcken vara en lämplig recipient. Dagvattnet
leds från fördröjningsdammarna vidare via en ledning i den norra delen av planområdet till Valsjöbäcken.
Planerad markanvändning och dagvattensystem inom planområdet ska säkerställa att halter av föroreningar inte kommer att förhöjas i grundvattnet. Dagvattensystemets utformning samt dess fördröjnings- och sedimentationsdammar
ska leda till att den statusklassade Valsjöbäcken inte påverkas negativt av etableringen.
I det fall plangenomförandet påverkar grundvattennivåerna enbart vid ytan vid
konstruktionen bedöms inga specifika åtgärder behövas under entreprenaden
och inga tillstånds bedöms behövas. Vid en grundvattensänkning krävs miljötillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Hantering av eventuellt släckvatten kommer att utredas vidare och beskrivas i
tillståndsprövning för verksamheten.
Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små konsekvenser avseende påverkan på
vattenmiljöer då planering av byggnader kommer att göras så att t.ex. påverkan
på grundvatten minimeras och dagvatten kommer att hanteras med sedimentations- och fördröjningsdammar. Avståndet mellan planområdet och grundvattenmagasinet är tillräckligt stort för att bedömningen ska kunna visa på obetydlig
eller liten påverkan.
Ett plangenomförande bedöms ge små konsekvenser på MKN för grundvattenförekomsten Gävle-Valboåsen och för vattendraget Valsjöbäcken. Avrinning kommer att hanteras med dammar för sedimentation och fördröjning, vilket minimerar påverkan på ytvattnet. Vid kommande tillståndsprövning för verksamheten
kan vid behov vidare analyser av t.ex. föroreningsbelastning genomföras.
Detaljplanens genomförande bedöms påverka följande miljökvalitetsmål vad det
gäller påverkan på vattenmiljöer:
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Ingen övergödning: Små konsekvenser då detaljplanens genomförande innebär ökad avrinning från hårdgjorda ytor, som kommer att hanteras med
sedimentations- och fördröjningsdammar.

›

Levande sjöar och vattendrag: Små konsekvenser då statusklassade vattendrag påverkas genom att detaljplanen tillåter hårdgjorda ytor som kan
medföra ökad avrinning från området, som kommer att hanteras med sedimentations- och fördröjningsdammar.

›

Grundvatten av god kvalitet: Obetydliga konsekvenser då planområdet och
markanvändningen inom planområdet kommer att planeras så att påverkan
på grundvatten minimeras.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Det sker ingen grundvattensänkning och inga nya hårdgjorda ytor uppkommer som kan skapa ökad avrinning från området. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga
avseende påverkan på vattenmiljöer.

6.7

Utsläpp till mark

6.7.1 Nuläge
Topografin i området är relativt plan och markytan sluttar svagt mot väster.
Markytan har vid den utförda geotekniska undersökningen uppmätts till att variera mellan +65 och +68 i den västra delen av området och ned till +70 och +74
i östra delen. Området består till större delen av produktionsskog på både fastmark och våtmark. Det finns även mindre områden med öppna våtmarker. Inom
planområdet finns större stenblock och stenbumlingar i markytan.
Enligt tolkningar av SGU:s jordartskarta domineras de översta jordlagren inom
planområdet av morän och sandig morän (Figur 10). Inom de centrala samt
östra delarna förekommer även våtmarksområden med organiska jordlager i
form av olika typer av torv. I de västra delarna av planområdet överlagras moränen av postglaciala sediment, främst bestående av sand.
Inom den nordöstra delen av planområdet har det utförts en geoteknisk undersökning omfattande 10 undersökningspunkter. Motsvarande utredning för den
sydvästra delen av området genomfördes i mars 2019 (geoteknisk rapport
2019-03-19). Ytskiktet består av mulljord, torv och lera med cirka 0,1–0,3 meters mäktighet. Utbredningen av torv och lera har inte blivit klarlagd, men bedöms vara koncentrerade till våtmarksområdena. Ytskiktet underlagras av antingen sediment eller morän ned. Sedimentskiktet är en blandning av silt, sand
och grus.
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Moränen återfinns underlagrande antingen ytskiktet av mulljord och torv eller av
sedimentlagren. Utifrån undersökningsresultaten påträffas moränens överyta på
djup varierande mellan ca 0,3 och 1,7 meter under markytan. Moränen förekommer med inslag av silt, sand och grus.
Utifrån SGU:s bergrundskarta domineras berggrunden av gnejsiga bergarter och
enligt SGU:s jorddjupskarta är uppskattat djup till berg 5–10 meter. Inom
undersökningsområdet har berggrunden påträffats i två punkter på ca 5,2 och
10,1 meters djup under markytan.

Figur 10. Geologisk karta från SGU som visar översta jordlagren inom planområdet.

Enligt länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade
områden finns inga identifierade objekt inom planområdet (www.sgu.se). Inga
andra uppgifter om förekomst av föroreningar som kan påverka mark har identifierats. Eventuellt nya föroreningar som uppkommer p.g.a. hantering av kemikalier kommer att beskrivas i tillståndsprövning för verksamheten.
Inga områden med risk för ras och skred har identifierats.

6.7.2 Effekter och konsekvenser
Bränsle till eventuella generatorer samt kemikalier kan komma att förvaras och
hanteras inom den planerade industrimarken i planområdet. Hanteringen medför
risk för spill och påverkan på mark.
Inga stabilitetsberäkningar bedöms erfordras.
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Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små konsekvenser avseende utsläpp till
mark eftersom finns risk för spill vid eventuell bränslehantering.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Det finns då ingen risk att
nya utsläpp till mark tillkommer. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms
som obetydliga avseende utsläpp till mark.

6.8

Buller och vibrationer

6.8.1 Nuläge
De närmaste befintliga bostäderna ligger inom 100 meter från planområdets
gräns och ca 500 meter från byggbar industrimark. Inom avståndet 1000 meter
finns det ca 35 bostäder.
Befintliga bullerkällor i närområdet är flygplatsen som ligger ca 2 kilometer väster om planområdet, samt trafik på väg 56 (Hedesundavägen) och väg 531
(Laggarbovägen) som ligger mellan planområdet och flygplatsen. Även kraftledningen som korsar planområdet utgör en bullerkälla. Intill väg 56 finns även en
relativt stor grustäkt och en motorbana som troligen utgör ytterligare bullerkällor.
I bullerkartläggningen av Gävle kommun (WSP, 2013) redovisades de senaste
beräkningsresultaten från flygverksamheten. Resultaten visar att riktvärdet för
ekvivalenta ljudnivå inte överskrids vid några bostäder, däremot överskrids riktvärdet för maximal ljudnivå vid 88 bostäder. Enligt Gävle kommun är flygplatsen
under avveckling och verksamheten kommer troligen att läggas ner under år
2019.
Ljudet från kraftledningar är "sprakande" till sin karaktär och vid t.ex. regn och
fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV ledning uppgå till
40-45 dBA. Även transformatorstationer alstrar ljud. En större 400/130 kV
transformator kan ha t.ex. en ljudnivå som på 100 meters avstånd motsvarar
55-65 dBA.
Grustäkten är under avveckling och verksamheten kommer att upphöra.
Motorbanan/gokart har enligt bullerberäkningar en maximal ljudnivå som inte
överstiger 55 dBA vid bostäder i Stackbo och körningen är reglerad till vissa träningstider. Enligt bullerberäkning sker överstigande av buller på kvällar och söndagar. Bullerstörningen från motorbanan bedöms inte ha någon större påverkan
vid närliggande bostäder utan i väldigt begränsad omfattning.
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Inga vibrationskällor har identifierats i området.

6.8.2 Effekter och konsekvenser
Detaljplanen medger datacenter och generellt har datacenter kylfläktar som kan
komma att ge upphov till buller genom ventilationssystem. Ventilationssystem
ger generellt upphov till ett lågfrekvent buller som uppfattas som ett surrande,
burrande ljud. Andra bullerkällor kan vara drift av generatorer ifall verksamheten installeras med reservkraft. Bullerdämpande åtgärder kan komma att behövas beroende på avstånd till närmaste bostäder, verksamhetens omfattning
och driftstider.
Byggskedet kommer även att generera buller tillfälligt inom planområdet och i
den närliggande omgivningen.
I den norra delen av planområdet anläggs en teknisk anläggning för elkraft, men
anläggningens storlek är ännu inte känd. En sådan anläggning kan ge upphov till
ett lågfrekvent ljud som påverkar dess omgivningen. Som ett jämförande exempel kan en större transformatorstation (400/130 kV) ge upphov till en ekvivalent
ljudnivå motsvarande 55 – 65 dBA på 100 meters avstånd. Närmsta bostadshus
ligger 350 meter från planområdets norra del och bedömningen är att man inte
kommer att överskrida riktvärden för bostäder för tillkommande anläggning.
Bullerdämpande åtgärder kan även tillämpas för moderna anläggningar.
Bullerberäkningar för verksamheter kommer att utföras vid tillståndsprövning av
verksamheten då bullernivåer för bostadshus kommer att jämföras med riktvärden för industri- och verksamhetsbuller, för att se om det finns behov av
skyddsåtgärder vid ev. störning.
Den planerade verksamheten av datacenter kommer även att ge upphov till buller genom den ökade trafiken i området. För att minimera bullerpåverkan för
närboende i Stackbo byggs en ny anslutningsväg mellan planområdets södra del
och riksväg 56. Anläggande av den nya vägen säkerställs genom ett exploateringsavtal. Trafiken in och ut från planområdet bedöms därför ske via den södra
infarten och den nya anslutningsvägen till riksväg 56. Eftersom den nya anslutningsvägen inte kommer att byggas i direkt närhet till befintliga bostäder och
trafikflödet på vägen är relativt lågt, är bedömningen att det inte finns någon
risk att riktvärden för vägtrafik vid befintliga bostäder kommer att överskridas.
Detaljplanens genomförande bedöms inte ge upphov till några vibrationer och
detta ingår därför inte i bedömningen.
Planförslaget
Verksamheter med datacenter innebär vanligtvis inte buller som överskrider
satta riktvärden. Detta behöver dock analyseras och beräknas mer i detalj i tillståndsprövningen av verksamheten. Den ökade vägtrafiken in och ut från planområdet bedöms inte innebära överskridande av riktvärden för trafikbuller
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eftersom det inte finns några bostäder i direkt närhet. Plangenomförandet bedöms sammantaget innebära små konsekvenser avseende buller och vibrationer.
Ett plangenomförande bedöms även ge små konsekvenser på MKN för omgivningsbuller.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Det tillkommer då inte några
ytterligare bullerkällor. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga avseende buller och vibrationer.

6.9

Risk för översvämning

6.9.1 Nuläge
Området kring Stackbo lutar svag mot väster och höjdskillnaderna är mellan 49
och 85 meter över havsytan. Den planerade industrimarken ligger cirka 5 meter
högre i terrängen jämfört med Valsjöbäcken som avvattnar området. Eftersom
planområdet inte ligger i direkt anslutning till (större) vattendrag undviks potentiella översvämningsområden. Inom planområdet finns två lågområden i den befintliga terrängen som utgörs av våtmarker. Den ena våtmarken ligger i det
norra industrimarksområdet och den andra våtmarksområdet ligger intill den
södra infartsvägen, Farfarsvägen. En flödesväg genom området har även identifierats.

6.9.2 Effekter och konsekvenser
COWI AB har genomfört en översvämningsanalys baserad på 500-årsregn
(T500), vilket motsvarar en total nederbörd på 130 mm enligt Svenskt vattens
rapport P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Över 100 år förväntas
500-årsregn öka med 50 % i intensitet och total nederbördsvolym, vilket motsvarar en totalt nederbörd på 195 mm.
Marken för industriverksamheten är placerad på höglänt terräng, vilket minskar
risken för översvämning. Eftersom industrimarken är belägen cirka 5 meter
högre i terrängen jämfört med Valsjöbäcken som avvattnar området bedöms
risk för översvämning som låg. Vid de två utpekade våtmarksområdena som utgör lågpunkter i terrängen finns det risk för att större vattensamlingar kan
skapas vid högintensiva regn. Genom att fylla upp lågpunkten i samband med
markberedningen åtgärdas risk för översvämning. Våtmarksområdet i den sydvästra delen av planområdet kommer att bevaras och har stor kapacitet att fördröja höga flöden. Flödesvägen genom området bedöms inte innebära en översvämningsrisk för byggnaderna eftersom dess avrinningsområde är litet.
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Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små konsekvenserna avseende risk för

översvämning, eftersom planområdet ligger högt i terrängen.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Riskerna för översvämning
bedöms enbart förändras i förhållande till framtida klimatförändringar med kraftigare nederbörd. Utifrån områdets topografiska förutsättningar bedöms nollalternativet innebära obetydliga konsekvenser avseende risk för översvämning.

6.10 Hälsa och säkerhet
6.10.1 Nuläge
Hälsa och säkerhet är avgränsad till de effekter och konsekvenser för hälsa och
boendemiljö som plangenomförandet medför och som är kopplade till individrisk
samt samhällsrisk.
Inom planområdet bedöms kraftledningsgatan utgöra en risk för exponering av
elektromagnetiska fält, se Planbeskrivning Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo.
Eftersom inga bostadshus ligger i närheten av kraftledningsgatan sker ingen
långvarig exponering. Inga andra aspekter som utgör risk för hälsa och boendemiljö bedöms finnas inom planområdet.

6.10.2 Effekter och konsekvenser
Plangenomförandet kan medföra en ökad olycksrisk kopplat till verksamheten
och trafiken. Risk för trafikolycka beror på utformning av verksamheten inom
området och om det hanteras farligt gods.
Då det fortfarande är oklart hur verksamheten kommer att se ut och vilken typ
av anläggning som kommer att byggas går det inte att inom ramen för denna
MKB göra en risk- och säkerhetsanalys. Dessa potentiella risker kommer att behöva beskrivas ur ett risk- och säkerhetsperspektiv, och förslag på riskhantering
kommer att tas fram i den fortsatta planeringen och innan byggnation.
Säkerheten kan komma att påverkas genom ökad trafik till och från planområdet. En ökad trafik på Stackbovägen och väg 531 Laggarbovägen påverkar trafiksäkerheten eftersom vägmiljön inte är utformad för dessa trafikmängder. Utrymmesbristen på Laggarbovägen kan orsaka trafikfarliga situationer både mellan fordon och mellan fordon och oskyddade trafikanter. På grund av detta reglerar kommunen att en ny anslutningsväg ska byggas mellan planområdet och
riksväg 56. Tunga transporter kan styras till den nya vägen under byggskedet
och när verksamheten väl är på plats kan verksamhetsutövaren även styra persontrafiken till vägen. Ett ytterligare åtgärdsförslag är att skapa
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hastighetsänkande åtgärder på Laggarbovägen genom Stackbo, i syfte att förhindra smittrafik och öka trafiksäkerheten. Genom dessa åtgärder kan påverkan
för boende i Stackbo från tillkommande trafik till stora delar undvikas.
Avseende den korsande kraftledningsgatan följer planförslaget de riktlinjer för
säkerhetsavstånd som rekommenderas av Svenska Kraftnät, se Planbeskrivning
Valbo-Ön 5:3, (del av) m.fl. Stackbo. Exponering för elektromagnetiska fält bedöms därför inte innebära en hälsorisk för människor.
Planförslaget
Plangenomförandet bedöms innebära små konsekvenser avseende hälsa och sä-

kerhet.
Detaljplanens genomförande bedöms påverka följande miljökvalitetsmål vad det
gäller hälsa och säkerhet:

›

Säker strålmiljö: Obetydliga konsekvenser då inga negativa konsekvenser
bedöms uppstå eftersom tekniska säkerhetsavstånd erhålls vid kraftledningsgatan.

›

God bebyggd miljö: Små konsekvenser då det blir en ökad trafik till området som i sin helhet medför större risk för olyckor. Även om trafiken leds
bort på längre avstånd från boendeområden kommer antal fordon i närområdet att öka signifikant.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Det blir ingen ökad trafik till
och från planområdet. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som obetydliga avseende hälsa och säkerhet.

6.11 Hushållning med material, råvaror och energi
6.11.1 Nuläge
Planområdet innefattar idag till stor del skogsbruk. I planområdets närhet finns
också Gävle-Valboåsens grundvattentäkt, vilken förser ca 80 000 personer med
dricksvatten.
Enligt klimat- och energimålet för Gävleborgs län ska energianvändningen
minska, år 2020 ska den vara 25 procent effektivare än år 2008, vilket motsvarar ca 0,6 TWh. Den största förbrukaren av energi i länet är industriverksamheter (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2012).
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6.11.2 Effekter och konsekvenser
Skogsbruket i planområdet kommer att påverkas, då stora delar av den kvarvarande skogen kommer att avverkas vid exploateringen. Gävle-Valboåsen grundvattentäkt bedöms inte påverkas negativt vid en realisering av detaljplanen.
Inga andra naturresurser tas i anspråk vid plangenomförande.
Omfattande tekniska system för el och fiber kommer att installeras inom planområdet och datacenter kräver generellt hög förbrukning av elektrisk energi. Det
skulle innebära en ökad energianvändning. Det går dock att effektivisera användandet av energi genom förändringar av industrins bransch- och produktsammansättning samt genom teknisk utveckling.
Ur ett internationellt perspektiv är Sverige ett attraktivt land för etablering av elintensiv industri genom de låga energipriser och en produktionsmix med låga utsläpp av koldioxid. Elproduktionen i Sverige ligger på cirka 13 gram CO₂ per
kWh, jämfört med andra EU-länder där snittet är 291 gram per kWh. Att förlägga elintensiv industri i Sverige istället för i andra länder bedöms därför innebär en minskning av de globala CO₂-utsläppen samt att behovet av fossilbaserad
reservkraft minskar.
I Sverige finns en välutbyggd infrastruktur av eldistribution som i kombination
med ett överskott på produktion av elenergi i det nordiska elsystemet skapar
goda förutsättningar för etablering av ny elintensiva verksamheter. I Gävle-regionen är de elnätmässiga förutsättningarna mycket goda, men ser dock väldigt
olika ut mellan olika regioner i Sverige. I vissa områden har det uppkommit en
ansträngd effektsituation på grund av kraftig tillväxt inom bostadsmarknaden
och industrin, som exempelvis i Stockholmsregionen och delar av Mälardalen.
Detta är bakgrunden till att frågan om 'elbrist' har aktualiserats under det senaste året i Sverige.
För Gävle-regionen finns en närhet till fossilfri elförsörjning och en elnätsinfrastruktur med god kapacitet och leveranssäkerhet. Regionen har därmed en god
effekttillgång, både på kortare och längre sikt. Den fossilfria elförsörjningen utgörs av en stark elproduktion från befintlig kärnkraft och vattenkraft, samt pågående utbyggnad av vindkraft. I regionen finns även ett effektöverskott och
beskrivs därför som särskilt lämplig för nyetablering av elintensiva industrier.
Gävle kommun har fört diskussioner med Svenska kraftnät och andra parter,
som bekräftar att regionen bedöms som lämpliga för dessa industrier.
På längre sikt kommer kapaciteten att öka i Gävle eftersom Svenska kraftnät
planerar att göra ytterligare förstärkningar av sin överföringskapacitet från norra
till södra Sverige inom de närmsta 10 – 15 åren. Den ökade kapaciteten möjliggör en regional tillväxt på lång sikt.
En nyetablering av elintensiv industri kan påverka tillväxtmöjligheter för befintliga industrier och bostadsområden. Gävle kommun har fört dialog med Vattenfall, Svenska kraftnät och Gävle energi avseende en ny etablerings påverkan
den regionala energiförsörjningen. Vattenfall ansvarar för det regionala elnätet
och Svenska kraftnät ansvarar för stamnätet. Vattenfall och Svenska kraftnät
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har ansvar för att säkerställa att den befintliga kapaciteten aldrig överstigs på
grund av nya anslutningar, samt att goda säkerhetsmarginaler för en avbrottsfri
elförsörjning efterföljs. Vattenfall har i dialog försäkrat att de vid anslutning av
nya kunder alltid säkerställer att leveranssäkerheten är fullgod, både för de nya
kunderna och för befintliga kunder i det aktuella området.
Gävle kommun har tillsammans med Vattenfall och Svenska kraftnät gjort bedömningen att den befintliga elinfrastrukturen har kapacitet för nya industrietableringar utan att äventyra leveranssäkerheten till befintliga kunder. För att inte
överstiga den totala kapacitetsgränsen blir möjligheterna att hantera ytterligare
etableringar av elintensiv verksamhet mindre i regionen på kort sikt, till dess att
Svenska kraftnät genomför sin planerade utbyggnad av stamnätet.
Planförslaget
Planförslaget bedöms ge negativ påverkan på hushållning av naturresurser vad
gäller skogsbruk samt yt- och grundvatten. Den energikrävande verksamheten
som detaljplanen tillåter ger en ökad energianvändning som påverkar klimatet.
Etableringen bedöms som fördelaktig ur ett globalt perspektiv då den medför
mindre CO₂ utsläpp jämfört med en etablering i andra länder. Etableringen innebär inte en risk för effektbrist eller begränsning av tillväxtmöjligheter för regionen. En kortvarig begränsning av ytterligare etableringar av elintensiva verksamheter kan dock uppstå tills planerad utbyggnad av stamnätet har genomförts. Plangenomförandet bedöms sammantaget innebära små-måttliga konsekvenser avseende hushållning av material, råvaror och energi.
Detaljplanens genomförande bedöms påverka följande miljökvalitetsmål vad det
gäller hushållning med material, råvaror och energi:

›

Begränsad klimatpåverkan: Små-måttliga konsekvenser då detaljplanen tilllåter verksamheter med stor elanvändning som innebär en klimatpåverkan,
vilket kan påverka möjligheten att nå det regionala energimålet. Sverige
har generellt låga utsläpp av växthusgaser, men en ökad energiförbrukning
ger en potentiell ökning av utsläpp av växthusgaser, beroende på hur energin produceras. Området ligger också i huvudsak utanför kollektivtrafiksanslutning och nås därför i huvudsak med bil.

›

Levande skogar: Stora konsekvenser för skogens värden som leverantör av
råvara i form av t.ex. timmer, massaved och jaktbart vilt.

›

God bebyggd miljö: Obetydliga konsekvenser då detaljplanens genomförande skapar förutsättningar för storskaligt verksamhetsområde för primärt
IT och kommunikation som kan dra nytta av den elkraft som finns i närheten av planområdet, vilket bedöms positivt. Att nyttja befintlig teknisk infrastruktur såväl som kommunikationer bedöms resurseffektivt.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning av skogsbruk fortsätter
inom planområdet med vissa orörda markområden. Den energiintensiva
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verksamheten inom planområdet kommer inte till stånd. Konsekvenserna för
nollalternativet bedöms som obetydliga avseende hushållning av material, råvaror och energi.

6.12 Skyddsåtgärder
6.12.1 Naturmiljö
Detaljplanen utformas för att säkerställa bevarandet av delar av de existerande
kända naturvärdena, vad det gäller placering av byggbar industrimark och mark
avsedd för våtmark.
Anpassad skötsel vid kraftledningsgatan är önskvärd för att bevara eller helst
förstärka naturvärdena ytterligare, genom att skapa lämpliga habitat. Detta påverkas dock inte av plangenomförandet, då kraftledningsgatan omfattas av ledningsrätt. Bevarande av de rådande hydrologiska förutsättningarna, speciellt att
undvika översvämningar och stående vattenmassor vid kraftledningsgatan, är
viktigt för att upprätthålla möjligheten att fungera som habitat för väddnätfjärilen.
Påverkade naturområden kan inte sägas utgöra ett stort bidrag till förekomsten
av biologisk mångfald. Dock kan det sägas vara av viss betydelse att den totala
arealen av biotopen mosseskog/sumpskog upprätthålls. Några ytor med våtmark
har avsatts som naturmark i detaljplanen. För att bevara sumpskogarna bör
byggnationen inte påverka hydrologin i de kvarvarande våtmarksområdena på
ett negativt sätt i form av antingen dikning, uppdämning eller dagvattenavrinning.
Som en skyddsåtgärd för fågelfaunan är den samlade bedömningen att en generell hänsyn är tillräcklig. Området bedöms inte vara av sådan betydelse för orrspel att skyddszoner är motiverat. Det innebär att avverkningar inte görs under
perioden 1 april till 31 maj. Om den rekommendationen följs bedöms inte det
aktuella projektet påverka de regionala populationerna av skyddsvärda fågelarter.

6.12.2 Kulturmiljö
Rekommendationen från kulturmiljöutredningen är att inga särskilda skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga (Arkeologicentrum AB, 2018).

6.12.3 Landskapsbild
Landskapsanalysen föreslår bl.a. följande i fortsatta gestaltningsprocessen:

›

Exploatering av den nordöstra delen, d.v.s. norr om kraftledningsgatan.
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Skapa en visuell avgränsning mellan exploateringen och omgivningen genom att identifiera känsliga punkter där exploateringen kan bli synlig och
återetablera skog, vilket till viss del finns reglerat i planförslaget.

›

Nya anläggningen ska inpassas i terrängen på ett väl fungerande sätt.

›

Noga överväga utformning och minimerad utbredning av stängsel för att
minska oönskad barriäreffekt.

›

Vägens linjeföring i höjd- och sidled skall vara harmonisk och ta hänsyn till
tekniska krav, säkerhet och topografi. Vägslänter utformas så naturligt som
möjligt genom modellering och genom att jordtäckas.

›

Av säkerhetsskäl kommer anläggningen att vara belyst under dygnets
mörka timmar. Det kan innebära att anläggningen blir mer iögonfallande
när det är mörkt ute. Ett belysningsprogram bör tas fram för att bl.a. se
över hur krav på säkerhet kan uppnås utan att störa omgivningen och om
effektbelysning kan bidra till god gestaltning.

6.12.4 Rekreation och friluftsliv
Plangenomförandet innebär att en korridor av skogsmark skapas längsmed
kraftledningsgatan, vilket innebär att befintlig skoterled inte behöver flyttas. Det
bedöms därför inte behövas några särskilda skyddsåtgärder.

6.12.5 Utsläpp till luft
Skyddsåtgärder för att minska påverkan på luftkvaliteten kan t.ex. vara installation av scrubbers på skorstenar, översyn av förbränningen eller i förebyggande
syfte använda bränsle som ger mindre utsläpp. Detta utreds vidare i tillståndsprövningen för verksamheten.

6.12.6 Påverkan på vattenmiljöer
Inför framtida miljöprövning av verksamheten inom planområde rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar i syfte att klarlägga jord- och
grundvattenförhållandena, djup till berggrunden samt jordlagrens tekniska
egenskaper. Det rekommenderas också att upprätta ett kontrollprogram för
grundvattnet inom området, vilket föreskriver lodningsinsatser inför, under och
efter entreprenad. Mätningar föregående entreprenaden ger en tidig referensmätning, och ökar kunskaper om naturliga säsongsvariationer i grundvattennivån.
I planförslaget föreslås dagvattendammar som jämnar ut flöden och infiltrerar
föroreningar från t.ex. kör- och uppställningsytor samt övriga hårdgjorda ytor.
Eftersom föroreningsbelastningen ofta är som störst under byggskedet kan det
finnas en fördel att anlägga dagvattendammar så tidigt som möjligt. Dessutom
kan olja och andra kemikalier läcka från arbetsmaskiner.
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6.12.7 Utsläpp till mark
Kemikalier och bränsle förvaras på hårdgjorda ytor med säkrade lagringstankar.
Under tillståndsprövningen kommer risk för spill och incidenter hanteras genom
upprättandet av ett kontrollprogram och rutiner för hantering av kemikalier och
bränsle tillsammans med en beredskapsplan.
För att minimera risken för utsläpp till mark rekommenderas att i ett så tidigt
skede som möjligt anlägga dagvattendammar. Detta eftersom byggskedet ofta
innebär den största föroreningsbelastningen.

6.12.8 Buller och vibrationer
Skyddsåtgärder för att minska påverkan på ljudnivån kan t.ex. vara tidsmässiga
begränsningar i drift, inköp av utrusning med lägre bullernivåer, bygga in bulleralstrande dela med väggar och tak som är bullerdämpande, och/eller att sätta
upp bullerskydd vid källan.

6.12.9 Risk för översvämning
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för att hindra större uppsamlade vattenmängder är ett dagvattensystem dimensionerat utifrån ett 50-års regn samt utsedda platser för fördröjningsdammar och avledning.

6.12.10

Hälsa och säkerhet

Risken för allvarliga miljö- eller hälsoeffekter minimeras genom väl fungerande
rutiner för säkerhetsarbetet där även hantering av driftstörningar och olyckor ingår. Kommande verksamhetsutövare bör ta fram ett förslag på rutiner, delvis
baserade på rutiner från liknande verksamheter i andra länder. En ny anslutningsväg mellan södra delen av planområdet och riksväg 56 kommer att byggas
innan plangenomförandet påbörjas, vilket regleras genom exploateringsavtal.
Den nya vägen kräver även en standardhöjning på Laggarbovägen mellan Farfarsvägen och anslutningen till den nya vägen. I syfte att tydliggöra för trafikanter att använda nya anslutningsvägen och öka trafiksäkerheten föreslås hastighetsänkande åtgärder på Laggarbovägen, som exempelvis avsmalningar. En
standardhöjning för anslutande vägar kräver troligtvis ny vägplan, vilket inte
kan regleras av detaljplanen. Ett annat förslag är utökad kollektivtrafik med
ökad turtäthet av bussar och en busshållplats i anslutning till planområdet.

6.12.11

Hushållning med material, råvaror och energi

Då detaljplanen tillåter energikrävande verksamhet bör kommande verksamhetsutövare vidta tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder, som
t.ex. att minimera energiförbrukningen i installationer, välja teknik som kräver
mindre energi, planera förbrukning över dygnet för att optimera förbrukning och
använda sig av förnybara energikällor. Det kan även vara bra att skapa medvetenhet hos de anställda genom att fastställa rutiner eller riktlinjer.
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Samlad bedömning

Planförslaget leder enligt Gävle kommuns samt Länsstyrelsen i Gävleborgs bedömning till en betydande miljöpåverkan jämfört med dagens markanvändning.
Processen har därför följt förfarandet med strategisk miljöbedömning7, och
denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av bedömningen. De miljökonsekvenser som bedömts uppkomma summeras och vägs samman i föreliggande
kapitel.
Beroende på verksamhetens utformning kan tillståndsansökan för verksamheten
bli relevant. Verksamheten kan komma att omfatta tillstånd enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet) och 11 kap. (vattenverksamhet) miljöbalken.

7.1

Påverkan på miljöaspekterna

I detta avsnitt sammanfattas miljöbedömningen (enligt bedömningsgrunder i
Tabell 9) av nollalternativet och planförslaget (Tabell 10). För nollalternativet
bedöms konsekvenserna som obetydliga för alla miljöaspekter utom naturmiljö,
där konsekvenserna bedöms som små p.g.a. att marken fortsatt brukas med
modernt skogsbruk med generell naturhänsyn.
Miljöbedömningen har resulterat i att planförslaget medför små konsekvenser
för de flesta miljöaspekterna, detta trots att en initial bedömning av processen
pekade på betydande miljöpåverkan.
För naturmiljö bedöms konsekvenserna som små-måttliga p.g.a. påverkan på
våtmarks-/sumpskogsområden med påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3.
Påverkan bedöms inte som betydande eftersom det är en liten andel av det totala våtmarksområdet som tas i anspråk samt att det är en vanligt förekommande naturtyp i landskapet.
Planförslaget tillåter att ett stort område tas i anspråk som industrimark vilket
ger måttliga konsekvenser på landskapsbild då det skapar en kontrast i skogslandskapet.
Etablering av elintensiv verksamhet som detaljplanen tillåter bedöms ge småmåttliga konsekvenser på hushållning med material, råvaror och energi.
Tabell 9. Bedömningsgrunderna (se Tabell 2 för hela matrisen).
Obetydliga

Små konse-

Små-mått-

Måttliga

Stora kon-

Mycket

konsekven-

kvenser (2–

liga konse-

konsekven-

sekvenser

stora kon-

ser (0–1)

3)

kvenser (4)

ser (6)

(8–9)

sekvenser
(12)

7

Detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen ska genomgå en miljöbedömning om genom-

förandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, https://www.boverket.se.
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Tabell 10. Miljöbedömning av nollalternativet och planförslaget för respektive miljöaspekt.

Miljöaspekt

Nollalternativet

Planförslaget

Naturmiljö

Små

Små-måttliga

Kulturmiljö

Obetydliga

Små

Landskapsbild

Obetydliga

Måttliga

Rekreation och friluftsliv

Obetydliga

Små

Utsläpp till luft

Obetydliga

Små

Påverkan på vattenmiljöer

Obetydliga

Små

Utsläpp till mark

Obetydliga

Små

Buller och vibrationer

Obetydliga

Små

Risk för översvämning

Obetydliga

Små

Hälsa och säkerhet

Obetydliga

Små

Hushållning med material, rå-

Obetydliga

Små-måttliga

varor och energi

7.2

Påverkan på miljökvalitetsmålen

I detta avsnitt redovisas nollalternativets och planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen (Tabell 11). För nollalternativet bedöms konsekvenserna som
obetydliga för de flesta miljökvalitetsmålen, förutom för Levande skogar och Ett
rikt växt- och djurliv. För dessa två miljökvalitetsmål bedöms konsekvenserna
som små p.g.a. att marken fortsatt brukas med modernt skogsbruk med generell naturhänsyn.
Miljöbedömningen har resulterat i att planförslaget medför obetydliga eller små
konsekvenser för de flesta miljökvalitetsmålen.
För Begränsad klimatpåverkan bedöms konsekvenserna som små-måttliga p.g.a.
att verksamheten som detaljplanen tillåter medför en hög elförbrukning.
Tre våtmarks-/sumpskogsobjekt med påtagliga naturvärden, klass 3, påverkas
vid exploatering vilket bedöms ge små-måttliga konsekvenser för Myllrande våtmarker. Påverkan bedöms inte som betydande eftersom det är en vanligt förekommande naturtyp i landskapet.
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Levande skogar påverkas i liten grad vad det gäller naturmiljö samt rekreation
och friluftsliv, men i stor grad vad det gäller skogen som resurs. Därmed innebär
planförslaget små-måttliga konsekvenser för Levande skogar.
Tabell 11. Nollalternativets och planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål

Nollalternativet

Planförslaget

Begränsad klimatpåverkan

Obetydliga

Små-måttliga

Frisk luft

Obetydliga

Små

Säker strålmiljö

Obetydliga

Obetydliga

Ingen övergödning

Obetydliga

Små

Levande sjöar och vattendrag

Obetydliga

Små

Grundvatten av god kvalitet

Obetydliga

Obetydliga

Myllrande våtmarker

Obetydlig

Små-måttliga

Levande skogar

Små

Små-måttliga

God bebyggd miljö

Obetydliga

Små

Ett rikt växt- och djurliv

Små

Små

7.3

Påverkan på miljökvalitetsnormerna

I detta avsnitt redovisas nollalternativets och planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) (Tabell 12). För nollalternativet bedöms konsekvenserna som obetydliga för MKN.
Miljöbedömningen har resulterat i att planförslaget medför små konsekvenser
för MKN.
Plangenomförandet kommer generera utsläpp till luft till följd av trafik och vid
eventuell produktion. Påverkan bedöms vara i en sådan omfattning att risken för
att MKN överskrids är låg. Planförslaget bedöms därför ge små konsekvenser på
MKN för utomhusluft.
Påverkan avseende buller från plangenomförandet är begränsad och det bedöms
inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. Den ökade vägtrafiken in
och ut från planområdet bedöms inte innebära överskridande av riktvärden för
trafikbuller eftersom det inte finns några bostäder i direkt närhet. Därför bedöms planförslaget ge små konsekvenser på MKN för omgivningsbuller.
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Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kommer generellt ha låga föroreningshalter och dammar säkerställer fördröjning och fastläggande av föroreningar.
Därför bedöms planförslaget ge små konsekvenser på MKN för yt- och grundvattenförekomsterna Gävle-Valboåsen och Valsjöbäcken.
Tabell 12. Nollalternativets och planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN).

Miljökvalitetsnorm

Nollalternativet

Planförslaget

Utomhusluft

Obetydliga

Små

Omgivningsbuller

Obetydliga

Små

Yt- och grundvattenförekomster

Obetydliga

Små

7.4

Kumulativa miljöeffekter

Kumulativa miljöeffekter innebär samverkan mellan flera olika effekter av
plangenomförandet eller med effekter från andra pågående eller framtida närliggande verksamheter och projekt.
De kumulativa miljöeffekterna som plangenomförandet kan medföra är:

›

Vid eventuell etablering av liknande eller industriverksamhet i närområdet
kan trafiken öka ytterligare. Transporter påverkar miljön i form av både utsläpp av luftföroreningar och buller.

›

Vid eventuell etablering av liknande eller industriverksamhet i närområdet
kan landskapsbilden och bullernivåer för de närboende komma att påverkas.

›

Vid eventuell etablering av liknande eller industriverksamhet i närområdet
kan kvarvarande skogs- och våtmarksområden komma att ytterligare fragmenteras vilket sammantaget kan leda till negativa effekter på värden i naturmiljön.
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Kompensationsåtgärder

Naturvärdena som påverkas vid genomförandet av detaljplanen innebär permanent förlust av skogsmark, huvudsakligen karakteriserad som produktionsskog,
viss mosseskog och en mindre öppen myrmark. Inga av de påverkade områdena
innehåller höga naturvärden och behovet att kompensera för förlust av känsliga
naturområden kan därför inte anses aktuellt. Detta går också i linje med Gävle
kommuns riktlinjer för kompensationsåtgärder vid planering.
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Uppföljning och kontrollprogram

I detta avsnitt ges förslag till uppföljning och kontrollprogram av den miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen kan komma att medföra.
De uppföljningar och kontrollprogram som kan vara aktuella är:

›

Uppföljning av trafikintensitet kring området.

›

Mätning och uppföljning av bullernivåer.

›

Uppföljning av utsläpp till luft.

›

Kontrollprogram för grundvattnet inom området.
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Sammanfattning

Denna naturvärdesinventering har tagits fram inom projektet ”Project AQUA”.
Syftet var att undersöka de naturvärden som finns inom det föreslagna inventeringsområdet för framtagande av detaljplan och så småningom planerad byggnation av industribyggnader.
Naturvärdesinventeringen på fältnivå föregicks av en naturvärdesinventering på
förstudienivå (en s.k. skrivbordsstudie) som innefattade studier av tillgängligt
material om områdets naturvärden i form av databaser med information om
skyddad natur, rapporter om skyddsvärd natur i området, samt skogsbruksplanen från markägaren. De genomförda inventeringarna följer Svensk standard för
naturvärdesinventeringar, SS 199000:2014. Detaljeringsgraden för fältinventeringen motsvarar nivån ”Översikt”, vilket innebär att naturvärdesobjekt större
än 1 hektar identifierades och beskrevs. Naturvärdesinventeringen genomfördes
med tillägg av klass 4 (visst naturvärde). Fältbesök gjordes i två omgångar, ett
besök den 22 november 2018 som del av förstudien och två dagars fältinventering den 20-21 maj 2019.
Totalt identifierades i studien 7 naturvärdesobjekt, varav sex klassades till påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett till visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Ett av objekten utgörs av en kraftledningsgata som bedömdes som
möjligt habitat för den fridlysta (§) och rödlistade (VU) väddnätfjärilen (Euphydryas aurinia). Väddnätfjärilen är starkt knuten till ängsvädd (Succisa pratensis), och trots att väddnätfjäril ej identifierades under fältinventeringen bedöms värdet av objektet som påtagligt, då stora förekomster av arterna förekommer endast några km söderut längs en sammanhängande kraftledningsgata.
Objektet innehöll dessutom passande livsmiljöer för väddnätfjäril. Rekommendationen inför framtagande av detaljplan och exploatering är att detta objekt
inte får utsättas för negativ påverkan, och att en anpassad skötsel av området
ska upprätthållas inom det område som detaljplanen avser. Samråd med länsstyrelsen ska också ske enligt 12 kap. 6§ miljöbalken för att tillse att negativ påverkan varken sker under byggnations - eller senare fas.
Ytterligare fem objekt nådde upp till naturvärdesklass tre (påtagligt naturvärde).
Dessa utgörs av tallsumpskog med små (<1 ha) inslag av öppen myrmark. Rekommendationen inför detaljplan och byggnation är att i möjligaste mån spara
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områden med påtagligt naturvärde som naturmark i detaljplanen, som inte exploateras, för att på sikt låta naturvärden utvecklas i dessa. I områden som undantas från byggnation i detaljplanen kan också naturvärden förstärkas genom
att t.ex. skapa och deponera död ved, underlätta för fågellivet genom att bygga
holkar och "plugga" diken i våtmarker för att återskapa deras naturliga hydrologi.
Ett område klassades till naturvärdesklass visst eller lågt naturvärde inom inventeringsområdet. Detta utgörs till största delen av homogen, likåldrig tallsumpskog med endast enstaka naturvårdsarter.
Övriga områden är aktivt brukade med moderna skogsbruksmetoder och hyser
generellt sett låga naturvärden. Ett fåtal naturvårdsarter förekommer dock utbrett i området, varav några bestånd också utanför naturvärdesobjekt. Flera bestånd av revlummer (Lycopodium annotium), liksom jungfru Marie nycklar
(Dactylorhiza maculata subsp. maculata) förekommer inom inventeringsområdet. Arterna är fridlysta men klassade som livskraftiga i 2015 upplaga av Rödlistan, de är också mycket vanligt förekommande i Gästrikland enligt Gästriklands
flora från 2016 och ArtDatabanken. Därför bedöms det som möjligt att få dispens från artskyddsförordningen, vilket görs genom en ansökan till länsstyrelsen. Om dispens beviljas, finns i övrigt inga hinder ur naturvärdessynpunkt för
en exploatering av dessa områden. Se diskussionen i denna rapport för ytterligare detaljer.
Rapporten innehåller en beskrivning av naturvärdesobjekt, eventuella områden
med formellt skydd och övrig mark. I kartbilagorna visas hur objekten är fördelade inom inventeringsområdet.
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Inledning

2.1

Bakgrund

9

Föreliggande rapport utgör en bedömning av områdets naturmiljö avseende projektet ”AQUA”. Rapporten har utformats i enlighet med den svenska standarden
för naturvärdesinventering SS 199000:2014 (SIS, 2014). Genom en förstudie
och fältbesök har alla områden av positiv betydelse för biologisk mångfald avgränsats och redovisas i rapporten som objekt. I dessa gjordes en klassning av
objektens biotopvärden och förekommande naturvärdesarter. Fältinventeringen
genomfördes 22 november 2018 samt 20-21/5 2019.
Syftet med fältbesöket i den fördjupade förstudien var att avgränsa områden
som kan antas ha positiv betydelse för biologisk mångfald, potentiella naturvärdesobjekt. Detaljeringsgraden i fältinventeringen motsvarar ”översikt”, vilket innebär att naturvärdesobjekt som ska identifieras har en yta av minst 1 ha, eller
utgörs av ett linjeformat objekt med en längd av 100 m eller mer och en bredd
av 2 m eller mer. Inventeringsområdets avgränsning utgörs av fastigheten
"Valbo-ön 11:1" och "Valbo-ön 5:3" och är markerad på kartan i Figur 1.

Figur 1. Inventeringsområdets geografiska läge i förhållande till Gävle stad.

2.2
›

Definitioner

Naturtyp och Biotop – Naturtyp är en indelning gjord utifrån ekologiska
förutsättningar och artförekomster. En naturtyp kan sedan delas in i olika
biotoper. En biotop definieras som ett område med enhetlig miljö och
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organismsammansättning. Exempel från denna rapport kan vara naturtypen
"Skog och träd" som innefattar alla marker som främst är präglade av att
det förekommer träd. Denna naturtyp är sedan ytterligare preciserad t.ex.
som biotoperna "Sumptallskog av ris-typ" och "Tallskog av lingonris-typ".

›

Inventeringsområde – Geografiskt avgränsat område som omfattas av
enskild naturvärdesinventering.

›

Naturvärde – Grad av naturvärde från naturvärdesklass 1 till naturvärdesklass 4. Naturvärde baseras på en kombination av biotop- och artvärden.
Bedömningen av artvärden och därmed slutgiltigt naturvärde är preliminär i
denna rapport, eftersom fältinventering gjorts utanför den angivna tiden för
fältbesök i den här delen av landet.

›

Naturvärdesobjekt – Geografiskt område med naturvärde och som utgörs
av en dominerande naturtyp.

2.3

Naturvårdsarter

Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på följande kategorier av arter:

›

Skyddade arter

›

Rödlistade arter

›

Signalarter

›

Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp)

›

Nyckelarter

›

Ansvarsarter

Skyddade arter
Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för
skyddade arter. Enlig förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa
djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder
som kan skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl.a. samtliga arter som finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma starka skydd, s.k. ”Skyddsklassad
art”. Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som
rapporteras in. För ett antal arter som kan vara utsatta för förföljelse, omfattande plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som kan
avslöja exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men är inte nödvändigtvis naturvårdsarter.
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Rödlistade arter
ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med
hjälp av sina specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska
växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller missgynnade. Dessa arter
kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer
det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global
rödlistning. Listan uppdateras var femte år av ArtDatabanken SLU. Det är en
prognos över risken för enskilda arter ska försvinna från Sverige men har i sig
ingen juridisk status (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade arters kategori anges i
rapporten genom superscript.
Signalarter
Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begreppet används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, men också för de arter
som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inventeringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.
Typiska arter
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för naturtyp som pekas ut i EUs art- och habitatdirektiv Natura 2000.
Nyckelarter
Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar
dörrar” för andra arter. Ingen officiell lista finns ännu framtagen.
Ansvarsarter
Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sägas ha ett särskilt ansvar för att bevara, genom att de har en särskild tyngdpunkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu framtagen.
Tabell 1. Kategoridefinitioner enligt ArtDatabanken för rödlistan baserat på IUCN:s nomenklatur (ArtDatabanken, 2015).

Förkort-

Kategori

Definition

ning
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga
CR

Akut hotad

data indikerar att den uppfyller något av kri-

Critically

terierna A–E för Akut hotad och att den där-

Endangered

med bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i
vilt tillstånd.
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga

EN

Starkt hotad
Endangered

data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den
därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö
ut i vilt tillstånd.
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En art är Sårbar när bästa tillgängliga data
VU

Sårbar

indikerar att den uppfyller något av kriteri-

Vulnerable

erna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
En art förs till kategorin Nära hotad om den
inte uppfyller något av kriterierna för vare

NT

Nära hotad Near

sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar,

Threatened

men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära
framtid.

LC

Livskraftig
Least concern

Arter som är varken hotade eller rödlistade.
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Metod

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden
av betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen resulterar i avgränsning av
områden till objekt som får en naturvärdesklassning, objektbeskrivning enligt
standarden, samt en övergripande rapport baserad på identifierade objekt och
övriga naturvärden. Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storleken på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras. I denna inventering användes detaljeringsgrad ”Översikt” enligt SS 199000:2014. Objektens storlek
avgränsas därmed enligt definitionen: En yta av 1 ha ELLER ett linjeformat objekt med en längd av ≥100 m och en bredd av ≥2 m. Syftet var att i fält identifiera och avgränsa objekt, bedöma deras art- och biotopvärden och kunna göra
en generell beskrivning av biotopen och vegetationens karaktär. Tillsammans
med underlaget som beskrivs nedan under punkt 3.1 gjordes sedan en naturvärdesklassning av varje objekt.

3.1

Förstudie

I genomförd förstudie har dokumentation samt ortofoto analyserats för att identifiera potentiella naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Källor som användes för att få fram information var tillgängliga GIS-databaser enligt lista nedan, rapporter, inventeringar eller analyser med avseende på naturvärden.
Då mycket av naturvärdena i de berörda biotoperna är knutna till förekomst av
naturvårdsintressant fågelliv, lades särskild vikt vid att söka efter rapporter på
Artportalen av aktuella fågelarter i regionen. Företrädare för lokala ornitologiska
organisationer kontaktades också för att få information om förekomst av revir
och häckning av kungsörn och havsörn. Se resultat under punkt 4.3.
Följande underlag har använts i förstudien:

›

Naturvårdsverkets Skyddad natur

›

Skogsstyrelsens Skogens Pärlor

›

SLU:s ArtPortalen

›

Länsstyrelsens Gävleborgs WebbGIS

›

VISS – Vatteninformationssystem Sverige

›

Miljödataportalen

›

Skogsbruksplan erhållen från markägaren

3.2

Naturvärdesinventering i fält

Naturvärdesinventering i fält utfördes den 20-21 maj 2019. Inventeringsområdet
utgörs av fastigheten Valbo-ön 11:1, samt Valbo-ön 5:3 och visas nedan i Figur
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4. Naturvärdesinventering i fält utförs genom att området genomströvas långsamt. Samtidigt förs noteringar om vegetation (träd-, busk- och fältskikt), naturvärdeselement (t.ex. stående och liggande död ved, vattensamlingar och topografi) och observationer av naturvärdesintressanta arter (med tyngdpunkt på
hotade och rödlistade arter). Dessutom görs en allmän beskrivning av varje område och naturvärdesintressanta element, samt arter koordinatsätts vid behov.
Bedömning av naturvärdesklass utfördes enligt vägledningen i SS 199000:2014
med tillägget för identifiering av objekt med naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde”.
Då rapporter inkommit från personal vid Gävle kommun om att en större rovfågel, som kunde vara en tänkbar kungsörn, observerats vid ett tidigare fältbesök
lades även särskild vikt vid att efterspana både förekomst av kungsörn och potentiella bon inom inventeringsområdet.

Bedömningsgrunder
Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som används för att naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig information
och fördjupningar hänvisas till standarden. Övergripande görs naturvärdesbedömningen utifrån två bedömningsgrunder; biotop och art.
Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet
samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen
in. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydlig t, visst,
påtagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som
är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt
eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av
sällsynthet och hot kan användas.
I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom,
viktning mellan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala
förutsättningar men följer generellt senaste versionen av rödlistan där hotade
arter har högst värde. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde,
eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt
artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000)
och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men
också arternas livskraft, frekvens, samt hur goda indikatorer de är för naturvärde, se även 1.3.
Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för
bedömning av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans fö r bedömning av artvärde: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut
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hotad). Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt
artvärde. Bland de hotade arterna finns några arter som rödlistats på grund av
att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt förekommande.

Naturvärdesklassning
Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det
inventerade objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger
vägledning till inventeraren om vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:
Naturv ärdesklass 1 - Högsta naturv ärde. Störst positiv betydelse för biologisk må ngfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
Naturv ärdesklass 2 - Högt naturv ärde. Stor positiv betydelse för biologisk
må ngfald. I denna klass bedöms varje områ de vara av sä rskild betydelse för att
upprä tthålla biologisk må ngfald på regional eller nationell nivå.
Naturv ärdesklass 3 - Påtagligt naturv ärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk må ngfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk må ngfald på varken regional, nationell, eller global nivå , men
bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden
ska kunna bibehållas.
Naturv ärdesklass 4 – Visst naturv ärde. Viss positiv betydelse för biologisk
må ngfald.
Öv rig m ark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga
värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass 4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig
kontinuitet, död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på
grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De betesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igenväxande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora.

Varje område har särskild betydelse för
1 - högsta naturvärde

att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
Varje område har särskild betydelse för

2 - högt naturvärde

att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
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Varje enskilt område behöver inte ha
betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller
3 - påtagligt naturvärde

global nivå. Det är ändå av särskild betydelse att den totala arean och den
ekologiska kvaliteten av dessa områden
bibehålls.
Områden som hyser vissa biotopkvali-

4 - visst naturvärde

teter eller arter av viss betydelse för biologisk mångfald.
Områden som innehar ett lågt natur-

Övrig mark

värde med ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald.

Mindre sannolikt

Högsta naturvärde

resultat

Naturvärdesklass 1

Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2

Visst naturvärde

Påtagligt naturvärde

Naturvärdesklass 4

Naturvärdesklass 3

värde

värde
värde

värde
lig artarttydligt

Obetydligt naturvärde

art-

PåtagVisst
Obe-

Högt art-

Figur 2. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014:1).

Bedömningsgrund art
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Visst naturvärde

Mindre sannolikt

Naturvärdesklass 4

resultat

Obetydligt

Visst

Påtagligt

Högt

biotopvärde

biotopvärde

biotopvärde

biotopvärde

Bedömningsgrund biotop

Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass (SIS 2014:1).

3.3

Tillägg

3.3.1 Naturvärdesklass 4
Objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå. Klassen används för att påvisa
biologiska värden i områden med tydlig mänsklig påverkan men som ändå hyser
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positiva biotopkvalitéer. För att nå denna klass räcker det med att ett objekt har
visst värde inom någon av kategorierna art- ELLER biotopvärden.

18
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4

Resultat

4.1

Beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet utgörs i huvudsak av produktionsskog som domineras av
ung tall med inslag av gran och björk. Topografin är platt och jordarten utgörs i
huvuddelen av området av morän respektive torvma rk/mossetorv. En mindre
del av inventeringsområdet i nordvästra spetsen utgörs av postglacial sand. På
jordarterna morän och postglacial sand dominerar brukad skog på fastmark och
ett fältskikt av lingonris-typ. På några mindre delar finns granskog av blåbärstyp. Delar med torvbildande mark domineras av senvuxen tall med fältskikt
av skvattram-lingon-odon/blåbärs-typ. I vissa delar av inventeringsområdet
finns tecken på aktiv dikning, och på några ställen finns historiska spår som visar att dikning skett tidigare. Fastigheten genomskärs av en kraftledningsgata.
Där är busk/fält/bottenskikt likt omgivande mark, men utan trädskikt.

Figur 4. Karta över marktyper inom inventeringsområdet, vilket motsvaras av planområdesgränsen som visas med svart streckad linje.

Områden med produktiv skogsmark har brukats med moderna skogsbruksmetoder och generell naturhänsyn. I dessa områden är a ndelen död ved låg. Inslaget av andra element som ger högre biotopvärden, så som olikåldrig skog,
trädslagsblandning, blockmarker, hällar, mm., är också litet. Några områden på
torvmark är klassade som impediment, med senvuxna troligen gamla träd som
kan ha utvecklat naturvärden. I dessa delar finns också ett större inslag av död
ved. Skog som börjar bli gammal utvecklar naturvärden, och även på de delar
som i skogsbruksplanen klassas som produktiv våtmark är skogen relativt
högåldrig (ofta >100 år enligt skogsbruksplanen). Våtmarker, även om de innehåller brukad skog, ger ett visst artvärde i sig, bl.a. pga. högåldriga, senvuxna

N A TURVÄRDESINVENTERING VALBO -ÖN 11:1 O CH 5 :3

19

träd och jämn, hög luftfuktighet som ger goda förutsättningar för många kryptogamer.
Inom några objekt fanns inslag bestående av öppen myrmark, med en krontäckning mindre än 30%. I övrigt består inventeringsområdet av skogsmark.
I inventeringsområdets sydvästra del rinner ett mindre vattendrag genom inventeringsområdet. Dess sträcka är dock mindre än den angivna minsta längden för
linjeobjekt vid detaljeringsgrad "översikt". Området runt vattendraget planeras
heller inte som byggbar mark i detaljplanen.
Utöver naturvärdena som beskrivs i denna rapport hittades under fältinventeringen spår av att området används för friluftsliv och rekreation. Ett flertal jakttorn, ett iordningställt vindskydd, markeringar för skoterled och en mindre
jaktstuga påträffades. Detta vägs dock inte in i naturvärdesbedömningen.

4.2

Områdesskydd och övrig dokumentation

Inventeringsområdet innehåller ingen skyddad mark. Ett objekt ur den nationella
våtmarksinventeringen (VMI), berörs delvis av inventeringsområdet. Objektet
(Objekts-ID X13H4D02) är av klass 3, motsvarande vissa naturvärden. De objekt som är belägna inom VMI-objektet fick naturvärdesklassningen visst eller
påtagligt naturvärde. Se objektsbeskrivning nedan.
Inga naturvärdesintressanta arter fanns rapporterade från inventeringsområdet i
Artportalen. Däremot finns i omgivningen runt inventeringsområdet stora förekomster av den fridlysta och hotade fjärilsarten väddnätfjäril (Euphydryas aurinia). Då ett av objekten (kraftledningsgatan som utgör objekt 3) är direkt sammanknutet med fjärilens förekomster, och biotopen kraftledningsgata idag räknas som den viktigaste biotopen för väddnätfjäril, har detta vägts in i naturvärdesbedömningen av detta område. Se objektsbeskrivningar och punkt 4.5 nedan.

4.3

Fågelfauna

Sökning på artportalen genomfördes 2018-11-21 för åren 2000–2018 och gav
inga rapporter om förekomst av naturvärdesintressanta fågelarter inom inventeringsområdet. Ett flertal naturvårdsintressanta arter för de olika biotoperna förekommer dock på regional skala:
För öppna mossar och kärr förekommer talrika rapporter av t.ex. ljungpipare,
orre och grönbena i regionen.
För biotopen taiga förekommer talrika rapporter av t.ex. pärluggla, järpe,
mindre hackspett, spillkråka och tjäder, samt enstaka rapporter av nattskärra
och lavskrika i regionen.
Både kungsörn och havsörn förekommer också relativt talrikt bland artrapporterna. Förekomst av örnbon eftersöktes under fältinventeringen, men inga
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hittades. Även om skogen i inventeringsområdet är relativt högåldrig, och enstaka tallar sparats som fröträd i skogsbruket, kräver både havsörn och kungsörn kraftiga tallar, av helst 200 års å lder eller mer som boträd. De är också
känsliga mot användandet av trakthyggesbruk, då de vill ha gamla kraftiga tallar
med slutna bestånd av skog runtomkring som häckningsplats. Företrädare för
lokala ornitologiska organisationer bekräftade vid muntlig korrespondens att
både kungsörn och havsörn observeras frekvent i regionen söder om Gävle. De
meddelade också att de inte hade kännedom om häckande par av kungsörn i
Gävle kommun, samt att närmaste kända boplats av havsörn är 2.5 km ifrån inventeringsområdet. Det finns i dagsläget alltså inga indikationer på, och det förefaller osannolikt, att havsörn eller kungsörn använder inventeringsområdet
som revir eller häckningsområde (Muntlig kommunikation, Per Aspenberg och
Carl-Erik Zetterlund i havs- respektive kungsörnsgruppen i Gävle fågelklubb).
Som en del av naturvärdesinventeringen genomfördes en kombinerad punktoch linjetaxering för att bedöma förekomsten av skyddsvärda fåglar i området.
Detta är en etablerad metodik för att inventera skogshöns och andra häckande
fågelarter och genomförs genom att man långsamt vandrar längs en på förhand
utlagd rutt genom området och noterar samtliga fåglar som hörs eller syns. Inventeringen ger en kvalitativ skattning av vilka fågelarter som förekommer inom
det aktuella området. Metodiken beskrivs i handboken ”Manual för uppföljning i
skyddade områden – Skyddsvärda fåglar” (Blank, 2010). Totalt observerades 26
fågelarter. De mest betydelsefulla observationerna var solitärt spelande orre och
kungsfågel. Även trana, spillkråka och trädlärka noterades inom området, men
bedömdes inte häcka inom området.

4.4

Naturvärdesobjekt

Inom inventeringsområdet identifierades totalt 7 objekt, se tabell 4, med naturvärdesklass enligt SS199000:2014.
Tabell 4. Kort sammanfattning av identifierade naturvärdesklassade objekt inom inventeringsområdet. Karta över naturvärdesobjekt finns i Figur 5 nedan och i bilaga A.

Ob-

Natur-

jekt-

typ

Biotop

Naturvärdesbedömning

ID
1

Skog
och

Sumptallskog
av ris-typ,

träd

skvattram-vari-

Påtagligt naturvärde
(Naturvärdesklass 3)

ant (2.1.1.3)
2

Skog

Sumptallskog

Påtagligt naturvärde

och

av ris-typ,

(Naturvärdesklass 3)

träd

skvattram-variant (2.1.1.3)

Kommentar
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3

Igen-

Kraftlednings-

Högt naturvärde

väx-

gata, fukthed.

(Naturvärdesklass 2)

Tallkärr av klotstarrs-typ

Påtagligt naturvärde

21

ningsmark
4

Myr

(Naturvärdesklass 3)

(3.2.1.1)
5

6

Skog

Sumptallskog

Påtagligt naturvärde

Liknande skog

och

av ris-typ,

(Naturvärdesklass 3)

fortsätter utanför

träd

skvattram-vari-

inventeringsom-

ant (2.1.1.3)

rådet.

Skog

Sumptallskog

Påtagligt naturvärde

Liknande skog

och

av ris-typ,
skvattram-vari-

(Naturvärdesklass 3)

fortsätter utanför
inventeringsom-

träd

ant (2.1.1.3)
7

rådet.

Skog

Sumptallskog

Visst naturvärde

Liknande skog

och

av ris-typ,

(Naturvärdesklass 4)

fortsätter utanför

träd

skvattram-vari-

inventeringsom-

ant (2.1.1.3)

rådet.

Figur 5. Karta över naturvärdesobjekten inom inventeringsområdet. En kartbild i större
format finns i bilaga A.
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Naturvärdesobjekt beskrivs i denna rapport enligt följande:
Objekt-ID. Unikt ID för varje naturvärdesobjekt.
Representativt foto. Ett eller flera foton på naturvärdesobjektet.
Naturtyp. Naturtyp återges enligt definitioner som ges i SIS-TR 199001:2014.
Biotop. Biotop återges enligt definitioner som ges i SIS-TR 199001:2014. I de
fall objekten bedöms klara kriterier motsvarande ett Natura 2000-habitat anges
detta.
Beskrivning. Allmän beskrivning av naturmiljön, innefattande träd-, busk- och
fältskikt, naturvärden och eventuell skötsel.
Naturvärdesklass. Klass 1 - 4 i enlighet med SS 199000:2014, med motivering. Observera att det endast är naturvärdet avseende objektet inom inventeringsområdet som värderats.
Naturvårdsarter. Eventuella fynd av arter i föreliggande eller tidigare inventeringar som har betydelse för naturvärdesbedömningen. Arter markerade med
(§) markerar om den är fridlyst och (*) om fyndet gjorts under den aktuella inventeringen. Svenska och vetenskapliga namn samt rödlistekategori (2015)
hämtas från DynTaxa. Rödlistekategorier i rapporten omnämns som nära hotad
(NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR).
Områdesskydd. Redovisar om objektet omfattas av lagligt skydd enligt miljöbalken kapitel 7.
Dokumentation. Redovisar befintligt faktaunderlag som använts för att identifiera naturvärdesobjektet eller stöd vid analys dess naturvärde.
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4.4.1 Objekt 1
Objekt-ID. 1
Representativt foto.

Naturtyp. Skog och träd.
Biotop. Sumptallskog av ris-typ, skvattram-variant (2.1.1.3).
Beskrivning. Drygt hundra år gammal sumpskog av tall och björk, med fältskikt av lingon, blåbär, gräs och starr i fältskiktet, vitmossor i bottenskikt. Marken är klassad som produktiv våtmark. Viss förekomst av död ved. Objektet genomskärs av en skogsväg och är alltså under relativt kraftig mänsklig påverkan.
Naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Visst biotopvärde pga. högåldrig sumpskog med viss förekomst av död ved och visst artvärde.
Naturvårdsarter. Revlummer* (§), kärrviol* (T), vanlig snok* (§).
Områdesskydd. Dokumentation. Skogsbruksplan.
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4.4.2 Objekt 2
Objekt-ID. 2
Representativt foto.

Naturtyp. Skog och träd.
Biotop. Sumptallskog av ris-typ, skvattram-variant (2.1.1.3).
Beskrivning. Trädbärande myr, trädbevuxet impediment i skogsbruksplan.
Klena, men möjligen senvuxna träd av tall och björk i trädskiktet. Enstaka
klibbal förekommer. Krontäckningen är huvudsakligen >30%, men en mindre
del (<1 ha) utgörs av öppen våtmark med udd- och snärjvitmossa, kärrsilja,
vattenklöver och kärrviol. Fältskikt domineras av lingon, men även förekomst av
skvattram och pors. Vitmossor i fuktiga delar av bottenskiktet (framförallt
Sphagnum angustifolium), samt vägg- och husmossa i de torrare delarna. Viss t
biotopvärde p.g.a. de senvuxna träden och förekomst av död ved. Den fridlysta
orkidén jungfru Marie nycklar förekommer utbrett i stort antal (> 80 rosetter) i
objektet.
Naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3) p.g.a. senvuxen
gammal tallskog, viss död ved och förekomst av typiska och fridlysta arter.
Naturvårdsarter. Revlummer* (§), Jungfru Marie nycklar* (§), kärrviol* (T),
skogsödla* (§), vanlig padda* (§).
Områdesskydd. Dokumentation. Skogsbruksplan.
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4.4.3 Objekt 3
Objekt-ID. 3
Representativt foto.

Naturtyp. Igenväxningsmark.
Biotop. Kraftledningsgata, fukthed.
Beskrivning. Kraftledningsgata med igenväxande mark som röjs återkommande för att hindra igenväxning. Ungträd av björk och tall förekommer, ljung
är dominerade i fältskiktet i torrare delar tillsammans med lingon, skvattram och
tuvull i fuktigare delar. Biotopen utgör på många ställen ett lämpligt habitat för
den hotade och fridlysta väddnätfjärilen (Euphydryas aurinia) som förekommer i
stort antal regionalt (Artportalen, utdrag 2018-11-30). Blad av ängsvädd påträffades också i en fuktig del av kraftledningsgatan. I tillägg är ledningsgatan viktig
som spridningskorridor för väddnätfjärilen och får därför åtminstone påtagligt biotopvärde. Bottenskikt i blöta delar av flytvitmossa, i torrare tuvor av rostvitmossa.
Naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Påtagligt biotopvärde och obetydligt artvärde.
Naturvårdsarter. Revlummer* (§), ängsvädd* (T).
Områdesskydd. Dokumentation. Skogsbruksplan.
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4.4.4 Objekt 4
Objekt-ID. 4
Representativt foto.

Naturtyp. Myr.
Biotop. Tallkärr av klotstarrs-typ (3.2.1.1).
Beskrivning. Glest trädbeklätt topogent fattigkärr med kråklöver, starr, rosling,
tuvull och vattenklöver i fältskiktet. Förekomst av bredkaveldun indikerar viss
ansamling av näring. Vitmossor domineras av klubbvitmossa (S. angustifolium)
och flytvitmossa (S. cuspidatum) i de riktigt blöta delarna. Rostvitmossa (S.
fuscum) växer i de lite torrare tuvorna. Trädbevuxet impediment i skogsbruksplanen. Inre delar med tätare trädskikt. Objektet är också ett möjligt habitat för
väddnätfjäril (se 4.5).
Preliminär naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Visst
biotopvärde, visst artvärde.
Naturvårdsarter. Vattenklöver* (T), snärjvitmossa* (T), revlummer* (§).
Områdesskydd. Dokumentation. Skogsbruksplan

4.4.5 Objekt 5
Objekt-ID. 5
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Representativt foto.

Naturtyp. Skog och träd.
Biotop. Sumptallskog av ris-typ, skvattramtyp (2.1.1.3).
Beskrivning. Drygt hundraårig tallskog på produktiv våtmark. Något inslag av
björk och gran. Fältskikt av lingon, blåbär och starr. Bottenskikt av vägg - och
husmossa i torrare tuvor, och vitmossa i blötare sänkor. Vissa biotopvärden i
form av död ved, åldersblandning i trädskikt, gamla träd och blöta sänkor.
Naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Påtagligt artvärde, visst biotopvärde.
Naturvårdsarter. Mkt stort bestånd av revlummer* (§), jungfru Marie nycklar*
(§), kärrviol* (T), ormbär* (s).
Områdesskydd. Dokumentation. -
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4.4.6 Objekt 6
Objekt-ID. 6
Representativt foto.

Naturtyp. Skog och träd.
Biotop. Sumptallskog av ris-typ, skvattramtyp (2.1.1.3).
Beskrivning. Objektet utgörs av högåldrig tallskog, enligt skogsbruksplanen ej
brukat impediment, eller brukad skog i åldersklassen 111-120 år. Utöver tall förekommer inslag av björk och gran. Fältskiktet domineras av ris, framför allt
skvattram, men även lingon, odon, blåbär och ljung. Utöver dessa förekommer
diverse starr, tuvull, tranbär, hjortron, skogsfräken och ekorrbär allmänt. Revlummer (§), jungfru Marie nycklar (§) och kärrviol (T) förekommer utbrett inom
objektet och på vissa ställen i stora bestånd. Bottenskiktet utgörs av torvbildande vitmossor, i huvudsak uddvitmossa (Sphagnum fallax), klubbvitmossa
(S. angustifolium), och i torrare delar rostvitmossa (S. fuscum). Utöver dessa
förekommer även väggmossa, björnmossa och kvastmossor.
Stående och liggande död ved förekommer i viss mängd, på några håll med spår
av hackspett. Stora delar av objektet utgörs av vattensamlingar i sumpskogens
blötare delar och på något ställe grävda diken eller gravar, sannolikt från forna
tiders torvtäkt. Skogen är i vissa delar gles, men huvuddelen av området har en
krontäckning >30%. I mitten av objektet finns en öppnare del med krontäckning
<30%. Här återfinns några karaktärsarter för öppna mossar och kärr med sotvitmossa (S. pappilosum), och vattenkrokmossa (Drepanocladus fluitans) i de
halvblöta delarna samt flytvitmossa (S. cuspidatum) i de blötaste partierna. En
mindre öppen vattenspegel finns vilket är positivt för den biologisk mångfalden.
I övrigt uppvisar objektet dock inga välutvecklade typiska element för
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myrmarker. Området räknas som impediment och har därför undantagits från
skogsbruk. Kärrets naturliga hydrologi och även näringsstatus är utsatt för negativ mänsklig påverkan i form av en skogsväg relativt nära och avverkad skog
tätt inpå. Denna öppna mosse är också mindre än 1 ha, varför det inkluderas
som ett element i det större objektet enligt standarden.
Förekomst av öppna myrmarker, öppet vatten och gammal tall gör att objektet
kommer upp i vissa biotopvärden.
Naturvärdesklass. Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Visst biotopvärde, påtagligt artvärde.
Naturvårdsarter. Revlummer* (§), jungfru Marie nycklar* (§), kärrviol* (T),
tallticka* (VU), vanlig snok* (§), skogsödla* (§), spillning* av tjäder (T), orre*
(§).
Områdesskydd. Dokumentation. VMI (klass 3), skogsbruksplan.
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4.4.7 Objekt 7
Objekt-ID. 7
Representativt foto.

Naturtyp. Skog och träd.
Biotop. Sumptallskog av ris-typ, skvattram-variant (2.1.1.3).
Beskrivning. Produktiv våtmark (fuktig till blöt, del i VMI-objekt), där tall i åldersklassen 101–120 år dominerar nästan uteslutande i trädskiktet. Fältskikt domineras av skvattram och lingon. Dessutom finns odon, blåbär, tuvull och ljung i
fältskiktet. Klubbvitmossa dominerar i bottenskikt.
Preliminär naturvärdesklass. Visst naturvärde (Naturvärdesklass 4), pga.
möjliga naturvärden i gammal tall. Visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Naturvårdsarter. Jungfru Marie nycklar* (§), skogsödla* (§).
Områdesskydd. Dokumentation. VMI, skogsbruksplan.
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4.5

Fridlysta och rödlistade arter

Nedan beskrivs kort de arter som påträffats under naturvärdesinventeringen,
som omfattas av artskyddsförordningen (Artskyddsförordningen 2007:845),
samt rödlistade arter.
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Revlummer (Lycopodium annotinum) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) förekommer på ett stort antal ställen inom inventeringsområdet, i vissa bestånd mycket rikligt.
Revlummer och Jungfru Marie nycklar är båda fridlysta enligt 9 § i hela landet.
Det innebär att det är förbjudet att:
"1.) gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 2.) plocka eller på
annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella
ändamål."
Det är möjligt att ansöka om dispens från fridlysningen enligt 15 § artskyddsförordningen. Detta görs till Länsstyrelsen och kan ges om det:
"… inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde."
Båda arterna är bedömda som livskraftiga i Sverige, enligt Rödlistebedömningen
2015 (ArtDatabanken 2015) och vanligt förekommande i regionen enligt ArtDatabanken (www.artfakta.se).

Vanlig padda (Bufo bufo), vanlig snok (Natrix natrix), och skogsödla
(Zootoca vivipara) påträffades också på enstaka platser under inventeringen.
Dessa arter är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen, och förbudet gäller
att:
"1.) döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 2.) ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon".
Också för dessa arter är det möjligt att söka dispens från fridlysningen enligt 15
§ artskyddsförordningen. Detta görs till Länsstyrelsen och kan ges om det:
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"… inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde."
Alla tre arterna är livskraftiga i Sverige och relativt vanliga i regionen. För vanlig
snok är förekomsten dock i gränsen av sitt utbredningsområde.
Aktuellt plangenomförande kan dock undvika att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen, om markarbeten undviks under djurens övervintringsperiod, fortplantningsperiod, och när groddjuren har yngel i vattnen. Denna period sträcker
sig för alla tre aktuella arterna överlappande från oktober till augusti. Då vuxna
individer av de berörda arterna bör kunna anses mobila nog att flytta sig vid arbete kan individer med denna tidsrestriktion därmed undgå skadas eller dödas. I
annat fall krävs dispens enligt ovan.
Orre (Lyrurus tetrix) noterades på ett flertal platser inom inventeringsområdet,
både spelande orrtuppar och tryckande orrhönor som flög upp under inventeringen.
Arten är fridlyst enligt 6 § i artskyddsförordningen, och upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Dessa fågelarter är prioriterade inom naturvården och förbudet
gäller att: "1.) avsiktligt fånga eller döda djur, 2.) avsiktligt störa djur, särskilt
under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 3.)
avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 4.) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser".
Orre är livskraftig i Sverige och vanligt förekommande i Sverige och Gästrikland,
och är typisk för svensk barrskogsmiljö där den häckar både i produktionsskog
och öppna myrmarker. Enskilda fåglar rör sig över hemområden på hundratals
hektar, varför utsträckningen av fortplantningsområden och viloplatser är svår
att avgränsa exakt. Inom inventeringsområdet påträffades solitärt spelande tuppar, men ingen större spelplats hittades. Det aktuella området bedömdes därför
inte vara av sådan betydelse för orrspel att skyddszoner är motiverat. En generell hänsyn rekommenderas ändå. Lämplig tidsrestriktion är att inga avverkningar i området görs under perioden 1 april till 31 maj, vilket är huvudsaklig
spel- och häckningsperiod (Skogsstyrelsen, 2016).
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Tallticka (Phellinus pini). Skoglig signalart som signalerar skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Arten är rödlistad (NT) och växer på levande,
gammal tall och dess fruktkroppar visar sig först på tallar som är ca. 100 –150 år
gamla. I denna inventering hittades tallticka växande på en troligen gammal
men småvuxen tall på den glest trädbärande tallmossen i objekt 6. Koordinater:
N 6719818, E 610401 (SWEREF 99 TM).
Väddnätfjäril (Euphydryas aurinia). Väddnätfjärilen är en fridlyst och rödlistad
(VU) art vars larver är starkt knutna till specifika värdväxter. I Nordeuropa läggs
äggen på blad av ängsvädd (Succisa pratensis), där larverna kläcks och utvecklas. I övriga Europa förekommer den även knuten till andra värdväxter, så som
övriga väddväxter, groblads-, try-, veronika- och näveväxter. Flygtiden för fjärilen är maj till juni, och arten söker då nektar i örtrika, öppna biotop er.
Värdväxten ängsvädd förekommer t.ex. på öppen sandig mark, rik- och intermediära kärr, öppna fuktiga ängsmarker, och våta ytor på hyggen. Den är känslig
mot både igenväxning och alltför hårt bete, men är dock störningsgynnad och
trivs bl.a. i körspår och vägkanter på grusvägar. Väddnätfjärilslarverna är i sin
tur känsliga för översvämning och tål inte beskuggning av annan vegetation.
Sammantaget har arealen lämplig livsmiljö krympt för väddnätfjärilen sedan
jord- och skogsbrukets omvandling och effektivisering och idag framhålls kraftledningsgator som en särskilt gynnsam biotop som varit viktig för artens
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överlevnad i t.ex. Mellansverige. Dessa utgör viktiga spridningskorridorer genom
ett i övrigt slutet skogslandskap. Viktigt för artens överlevnad idag är att ledningsgator och andra habitat hävdas med rätt intensitet, så att igenväxning och
förbuskning hindras. Påverkan på omgivande mark är även det viktigt, t.ex. ska
skog runt aktuella eller potentiella lokaler för väddnätfjäril inte avverkas på ett
sådant vis att översvämning riskeras.
Väddnätfjäril förekommer idag på Öland, Gotland och i Mellansverige. Arten har
sitt största sammanhängande förekomstområde längs en kraftledningsgata i
södra Gävleborgs län, mindre än fem mil från inventeringsområdet. Kraftledningsgatorna som utgör objekt 3 är direkt sammankopplad med denna delpopulation.
Ingen väddnätfjäril påträffades under inventeringen, men fördjupad artinventering gjordes inte heller. I denna rapport kommer resonemanget kring det preliminära naturvärdet dock ta som utgångspunkt att biotopen är lämplig och objekten ligger i direkt anslutning till, eller mitt emellan kända populationer av arten.

Figur 6. Rapporterade observationer av väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) runt inventeringsområdet under år 2000-2018. Gula prickar visar förekomst, blå prickar grupper av förekomster. Röd ruta visar ungefärlig position för inventeringsområdet. Från www.artportalen.se

Det är av stor vikt att tillse att avrinning och annan vattenhantering från planerad byggnation inte översvämmar kraftledningsgatorna och att skötseln av
dessa anpassas så att habitatet förblir lämpligt för arten. Man bör därför
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samråda med Länsstyrelsen om hur exploateringsfasen ska genomföras så att
ingen påverkan sker, framförallt med avseende på eventuella transporter genom
kraftledningsgatorna.
Inventeringsområdet utgör ett mycket viktigt habitat och potentiell spridningskorridor som bör behandlas som, och skötas för, att gynna förekomst av väddnätfjäril. Viktiga regler kring skötsel av berörda såväl som angränsande områden behöver därför också arbetas fram i samråd med länsstyrelsen.
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Diskussion

Den till arealen största delen av området består av produktiv skogsmark, skött
med generell naturhänsyn. Andelen död ved och andra element som skapar naturvärden i dessa områden är till största delen låg och de klassas därför som övrig mark med lågt naturvärde. Under fältbesöket gjordes talrika observationer
av spår och spillning från älg, och förekomsten av både jakttorn, vindskydd och
en jaktstuga indikerar att jakt är en viktig aktivitet bland lokalbefolkningen. Det
är därför lämpligt att gröna stråk inkluderas i detaljplanen, där rörelser av vilt
möjliggörs förbi fastigheten.
De objekt som består av tallsumpskog på våtmarksområden har en relativt långsam tillväxt och hög ålder. I en miljö med jämn och hög luftfuktighet finns förutsättningar för hög biologisk mångfald och höga naturvärden att utvecklas på
sikt. På grund av att stora delar av dessa objekt är brukade så är den skogliga
kontinuiteten dock inte särskilt lång. Detta är avgörande för utveckling av naturvärden och dessa tallsumpskogar värderades till vissa eller påtagliga naturvärden.
Flera objekt är också påverkade av dikning i olika utsträckning. Största delen av
skogen på våtmarkerna kan klassificeras som tallmosse av skvattramtyp (Nordiska ministerrådet 1994). Detta är en vanligt förekommande typ av mosseskog
i de östra delarna av länet (Länsstyrelsen Gävleborgs län 1985) och objekten
inom inventeringsområdet kan inte sägas utgöra ett stort bidrag till förekomsten
av biologisk mångfald. Dock kan det sägas vara av viss betydelse att den totala
arealen av biotopen upprätthålls. Detta kan uppnås om man avsätter delar av
dessa som naturmark i utformandet av detaljplanen.
Den tredje förekommande marktypen utgjordes av mindre områden med skogsbevuxen myr och öppen myrmark. Dessa objekt utgör impediment, med mycket
långsam tillväxt, som inte omfattats av skogsbruk. De har därmed en längre
kontinuitet än den brukade skogen och förhållandevis hög grad av orördhet som
bidrar till vissa naturvärden. Objekten i inventeringsområdet är dock relativt
små till arealen, uppvisar spår av mänsklig påverkan på hydrologi, har låg
mångformighet, och saknar typiska värdeskapande element hos myrmarker.
Trots det är riktlinjen från den nationella våtmarksinventeringen att det är av
betydelse att kvaliteten i dessa upprätthålls eller förbättras. Med detta sagt, kan
i våtmarker med vissa naturvärden (klass 3 i VMI) "ingrepp … tillåtas om påverkan på natur- och kulturvärden begränsas" (Naturvårdsverket 2009).
Våtmarker har en viktig funktion i landskapet, genom att fungera som naturliga
filter för avrinnande vatten, vattenreglerare som jämnar ut toppar och dalar vid
höga och låga nederbördsmängder, bidrar till en effektivare infiltration till grundvattenmagasinen och flera andra ekosystemtjänster. När det gäller myrmarkers
naturvärden, är deras bidrag som öppna inslag i det i övrigt slutna skogslandskapet viktigt, och förekomst av dessa ger unika biotoper för fågelliv och flera
andra organismgrupper. Väddnätfjärilen och andra fjärilsarter hör till de som
gynnas av förekomster av dessa miljöer.
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Rekommendationen blir därför att i största möjliga mån undanta dessa objekt
från exploatering och avsätta dem som naturmark i detaljplanen för att ta hänsyn till de existerande naturvärdena där.
Som hänsynsåtgärd rekommenderas också att delar av de äldre tallsumpskogarna med potential att utveckla naturvärden på sikt, sparas som naturmark i
högsta möjliga grad, samt att försök ska göras för att bevara en konnektivitet i
sumpskogsbiotoperna, vilket skulle tillåta naturvärden att på sikt utvecklas där.
När avsättning av naturmark görs bör hänsyn tas till att spara en buffertzon
kring området av intresse för att tillåta en mjukare övergång mellan utvecklad
mark och naturmark. Ytterligare sätt att stärka naturvärdena i de områden som
inte kommer beröras av exploateringsplanerna kan förslagsvis vara att skapa
tillgång på död ved genom att deponera åtminstone delar av den skog som avverkas vid exploateringen. För att gynna fågellivet kan förslagsvis också
högstubbar skapas, och holkar sättas upp, anpassade för typiska skogsfåglar.
Igenläggande av diken i och runt våtmarksområdena genom s.k. pluggning är
också ett bra sätt att återskapa en naturlig hydrologi i dessa biotoper.
Sumpskogarna med inslag av mindre öppna myrmarker utgörs av ett VMI-objekt
som till hälften täcks av inventeringsområdet. Detta kommer riskera att utsättas
för viss påverkan, men hänsyn kan tas genom åtgärderna beskrivna ovan och
sett ur ett landskapsperspektiv utgör våtmarker en vanlig naturtyp (se Figur 7).

Figur 7. Objekt ur våtmarksinventeringen, VMI, i sydöstra delen av Gävleborgs län. Inventeringsområdet visas i rött.

Ytterligare ett område med påtagliga naturvärden i denna studie utgjordes av
igenväxningsmark under kraftledningar. Naturvärdet i dessa objekt bestod till
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största del av förekomsten av lämpliga habitat för väddnätfjäril och potential för
förekomst av denna art, som är både rödlistad (VU) och fridlyst. Då dessa områden utgörs av kraftledningsgator, bedöms de inte påverkas av den planerade
verksamheten. Som nämns i avsnitt 4.5, bör dock Länsstyrelsen kontaktas , förslagsvis i MKB-processen, för att samråda om detta och fastslå att påverkan inte
sker, varken i etableringsfasen eller senare. Korrekt skötsel av den berörda
kraftledningssträckan ska också tillses för att tillgodose väddnätfjärilens habitatkrav, så att värdena i kraftledningsgatorna bevaras eller he lst förstärks ytterligare genom skapande av lämpliga habitat. En mycket viktig fråga i detaljplanearbetet är att tillse att avrinning från det exploaterade området inte påverkar
dessa områden i form av översvämning, vilket väddnätfjärilen är mycket känslig
mot.
Sammantaget blir slutsatsen av denna naturvärdesinventering att:

›

Samråd måste hållas med länsstyrelsen angående eventuell förekomst av
väddnätfjäril i kraftledningsgatorna (objekt 3). Samrådet bör ta upp hur påverkan under bygg- och driftsfasen kan genomföras med minimal påverkan,
samt hur skötsel av dessa biotoper kan utformas för att gynna förekomsten
av väddnätfjäril.

›

Anpassad tid för markarbeten är rekommenderad för att inte riskera att förstöra, skada eller döda övervintrande grod- och kräldjur, ägg, eller yngel.
Tiden som bör undvikas för att undgå påverkan för samtliga förekommande
arter är oktober till och med augusti. I övrigt fall krävs dispens från artskyddsförordningen.

›

Dispens från artskyddsförordningen måste sökas om byggnation planeras
på platser med förekomst av revlummer (Lycopodium annotium) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculatas sp. maculata).

›

Områden med påtagliga naturvärden bör i största möjliga mån undantas
från exploatering, och avsättas i form av naturmark eller mark undantagen
från exploatering i detaljplanen. I dessa områden kan naturvärden förstärkas genom att skapa/deponera död ved och/eller sätta upp holkar för att
gynna fågellivet, och "pluggning" eller igenläggande av diken som avvattnar
våtmarker.

›

Avverkning av skog bör inte ske under perioden 1 april till 31 maj, vilket är
huvudsaklig spel- och häckningsperiod för orre.

›

I detaljplaneringen bibehålla gröna korridorer som möjliggör för viltrörelser
i landskapet.
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Sammanfattning
Arkeologicentrum AB har i senare delen av november år 2018 genomfört en
utredning av kulturmiljöer och fornlämningar i ett utredningsområde söder om
Valbo i Gävle kommun, Gävleborgs län. Utredningsområdet är 182 hektar.
Utredningen har beställts av COWI AB, Göteborg.
Utredningens syfte är att fastställa om fornlämning eller andra höga kulturvärden berörs av arbetsföretaget. Utredningen har omfattat byråinventering och
fältinventering. Den har genomförts i form av en s.k. frivillig arkeologisk utredning, d.v.s. utan föregående länsstyrelsebeslut jämlikt kulturmiljölagen 2 kap. 11 §.
Före denna utredning fanns 15 av kulturmiljövården kända kulturhistoriska
lämningar i utredningsområdet. Under denna utredning framkom tre nyfynd. En
lämning söder om utredningsområdet visade sig sträcka sig in i området. Inga
lämningar har avförts. Sammanlagt finns därför efter denna utredning 19 lämningar
i utredningsområdet. Av dem har fyra den antikvariska bedömningen fornlämning
med högre skyddsvärde. Fornlämningarna utgörs av en tidigare registrerad boplats,
brytningsyta och kolningsgrop samt ett nyfynd av ett område med skogsbrukslämningar i form av två kolningsgropar. Resterande lämningar i utredningsområdet, samtliga med den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk
lämning, utgörs av kolbottnar efter resmilor med eller utan tillhörande lämning
efter kolarkoja, samt en fäbodlämning och två gränsmärken.
Risk för fornlämning utan synlig begränsning föreligger framför allt i sedimentmarken nära Valsjöbäcken och i väster. De i dag kända fornlämningarna
återfinns samtliga i den västra delen. I den östra delen föreligger på grund av den
ogynnsamma terrängtypen ingen risk för sådana fornlämningar ej synliga ovan
jord.
En slutsats av denna utredning är att fornlämning kan komma att beröras om
arbetsföretaget omfattar utredningsområdets västligaste del. Då kan det bli aktuellt
med såväl arkeologisk utredning steg 2 (utredningsgrävning) som arkeologisk
förundersökning eller arkeologisk undersökning.
Om arbetsföretaget endast omfattar utredningsområdets östra del berörs ingen
fornlämning. Motiv för arkeologisk utredning steg 2 saknas, dels på grund av
terrängtypen, dels på grund av fornlämningsmiljön.
Andra kulturvärden än ovan beskrivna kulturhistoriska lämningar med olika
antikvariska bedömningar föreligger inte i utredningsområdet eller i dess närområde. Varken riksintresseområden, kulturreservat, kyrkomiljöer eller
byggnadsminnen finns här. Inte finns här heller några kommunala kulturmiljöer
eller länsintresseområden för kulturmiljövården. Utredningsområdet saknar nästan
helt bebyggelse. Någon negativ kulturmiljöpåverkan kan inte uppkomma när
kulturvärden huvudsakligen inte berörs och områdesskydd och
hushållningsbestämmelser saknas.
Påverkan på utredningsområdets byggnader tillståndsprövas i förekommande
fall av Gävle kommun. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet beslutar, om motiverat av
arbetsföretagets omfattning, om ytterligare antikvariska åtgärder avseende
utredningsområdets fornlämningar.
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Inledning
Bakgrund
Arkeologicentrum AB har i samband med en tillståndsansökan uppdragits
att genomföra en kulturmiljöutredning inklusive arkeologisk utredning steg
1. Utredningsområdet återfinns söder om Valbo i Gävle kommun i Gävleborgs län (figur 1). Beställare är COWI AB i Göteborg.
Den arkeologiska utredningen genomfördes utan föregående länsstyrelsebeslut enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950), d.v.s. i
form av en s.k. frivillig utredning. Fältarbetet ägde rum i slutet av november
år 2018.

Syfte och målsättning
Utredningen har två syften. Det ena är att fastställa om höga kulturvärden i
vid bemärkelse berörs av utvecklingsplanerna. Alla av människor skapade
eller påverkade miljöer är kulturmiljöer, men alla är inte värdefulla. Som
miljöer med höga kulturvärden räknas här objekt och områden med
skyddsbestämmelser i gällande lagstiftning, och då i första hand enligt kulturmiljölagen kapitlen 2, 3 och 4 samt enligt miljöbalken (SFS 1998:808),
kap. 1, 3, 4 och 7. Hit räknas även kulturmiljöer med lägre skyddsvärde,
exempelvis sådana av kommunalt intresse, länsintresse eller enligt andra
åsiktsförklaringar i översiktsplaner och kulturmiljöprogram.
Det andra syftet är mera specifikt att fastställa om fornlämning berörs av
det planerade arbetsföretaget (jfr kulturmiljölagen, 2 kap. 11 §). Flertalet
fornlämningstyper har en synlig begränsning. Några saknar ovan jord synlig
begränsning. Som regel är denna typ av fornlämningar knuten till specifika
terränglägen. Sådana fornlämningar utan synlig begränsning har eftersökts
inom ramen för denna utredning.
De krav på allmänna hänsyn till kulturmiljöer som ställs i berörd lagstiftning innebär att även kulturvärden med lägre skyddsvärde kan behöva
beaktas. Sådana kan i vissa fall vara bevarandevärda. Därför har s.k. övriga
kulturhistoriska lämningar och kulturminnen med andra antikvariska bedömningar eftersökts inom ramen för denna utredning.
Utöver att kartlägga eventuell förekomst av kulturvärden med hushållningsbestämmelser, områdesskydd eller annat skydd samt fastställa fornlämningsförekomst har utredningen haft som målsättning att presentera
förslag på skyddsåtgärder som minimerar kulturmiljöpåverkan. Utredningsresultaten ska kunna ligga till grund för såväl beställarens fortsatta planering
som tillståndsprövningen och länsstyrelsens bedömning av behovet av
ytterligare antikvariska åtgärder.
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Figur 1. Utredningsområdet ligger strax söder om Valbo i Gävle kommun,
Gävleborgs län. Skala 1:120 000.

Frågeställning
Syfte och målsättning kan omformuleras i en frågeställning: (1) Berörs
fornlämning, med eller utan synlig begränsning, av det planerade arbetsföretaget? (2) Föreligger andra bevarandevärda kulturvärden i utredningsområdet? (3) Är skyddsåtgärder motiverade och vilken form kan de i så fall
ta sig?
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Genomförande
Denna utredning är huvudsakligen genomförd med den metodik som utvecklades av Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering (1938–
2002). Nya tekniker har inneburit att tillgången till olika slags landskapsinformation har ökat, men byråinventeringen förlitar sig huvudsakligen på
äldre källor. Följande källmaterial har excerperats:
 Riksantikvarieämbetets fornminnesdatabas (FMIS och Fornreg) och
övriga söktjänster (Kringla och Kulturmiljöbild),
 Historiska museets fynddatabas (SHM),
 Skogsstyrelsens databas för projektet Skog och historia (SH),
 kartor och lantmäteriakter i Lantmäteriets karttjänst Historiska kartor, samtliga tillgängliga arkiv, nämligen Rikets allmänna kartverks
arkiv (RAK), Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) och Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA),
 Vitterhetsakademiens bibliotek,
 värdefull och skyddad bebyggelse (RAÄ:s bebyggelseregister
BeBR),
 berggrunds- och jordartsdata (SGU),
 natur- och kulturvärden presenterade på länsstyrelsens hemsida
(Länsstyrelsen),
 terrängdata från Lantmäteriets laserskanning av Sverige för en ny
nationell höjdmodell,
 Ortnamnsregistret vid Institutet för språk och folkminnen (SOFI),
 hembygdslitteratur i Valbo bibliotek.
Fältinventering genomfördes 2018-11-20—2018-11-23 i form av systematisk terrängrekognoscering. Väderleksförhållandena var trots årstiden
goda. Okulär besiktning har kombinerats med provstick med jordsond. Alla
kända och i regionen relevanta lämningstyper (jfr RAÄ Lämningstyplista
2014) liksom terränglägen gynnsamma för fornlämning utan synlig
begränsning har eftersökts. Markskador i utredningsområdet på grund av
rotvältor, markberedning, brukningsvägar och dikesgrävning har erbjudit
möjligheter att eftersöka sådana fornlämningar.
Täckningsgraden (fältinventerad yta per arbetsdag) var 23 hektar.
Påträffade och ombesiktigade lämningar har dokumenterats enligt
RAÄ:s anvisningar (Olsson 2008a, 2008b) och där så varit möjligt fotograferats. Ett urval miljöer inom utredningsområdet har också fotograferats.
Hela fotomaterialet redovisas i föreliggande rapport (bilaga 2 och 4) och
förvaras vid Arkeologicentrum.
Rapporteringen utgörs av föreliggande rapport med shapefiler samt
ändringsanmälan och nyanmälan till RAÄ:s Fornreg 2018-11-28—2018-1205. Påträffade lämningars positioner finns i RAÄ:s Fornreg. Inget arkivmaterial har producerats. Inga fynd har tagits tillvara.
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Fornlämningsmiljö och
tidigare undersökningar
Valbo socken är inventerad av RAÄ:s fornminnesinventering vid två tidigare tillfällen (Jensen 1997:92 f.). Förstagångsinventering skedde år 1955.
Revideringsinventering skedde år 1981. Vid fornminnesinventeringen registrerades inga kulturhistoriska lämningar inom nu aktuellt utredningsområde. Det beror delvis på att kolbottnar – den vanligaste lämningstypen i
utredningsområdet – inte registrerades alls av RAÄ:s fornminnesinventering, på grund av obetydligt vetenskapligt värde.
Resultaten av arkeologiska utredningar och undersökningar år 2012 i
400 kV-ledningen i det nu aktuella utredningsområdets västra del har
resulterat i nyfynd (Björck et al. 2016, Bondeson et al. 2012). Undersökningarna har tillfört två kulturhistoriska lämningar, båda bedömda ha det
högre skyddsvärdet fornlämning (kolningsgropen Valbo 1081 och brytningsytan Valbo 1119).
Skogsstyrelsens Skog och historia-projekt har fångat upp utredningsområdets kolbottnar. Lämningarna har identifierats med utgångspunkt i en
sammanställning av vissa lämningstyper i Studiefrämjandets utgåva Jakten
förr och nu på Öhns marker i Valbo (Hemström 1992). Kolbottnarna har
lokaliserats och dokumenterats av Skog och historias projektpersonal, och
senare införts i RAÄ:s fornminnesinformationssystem (FMIS), men tillsynes utan föregående granskning i fält.
Oklar bakgrund har en nyanmälan av en förhistorisk boplats (Valbo
1038) i utredningsområdet. Den har inrapporterats av länsmuseet i Gävle till
RAÄ:s FMIS år 2010 (FMIS 2018-11-30). Boplatsen och övriga i utredningsområdet kända kulturhistoriska lämningar före den aktuella utredningen är redovisade i tabell 1 och figur 2.
Strax utanför och norr om utredningsområdet har en vikingatida
kolningsgrop undersökts och borttagits (Björck 2014). En delundersökt
forntida boplats finns även den norr om utredningsområdet, vid ställverket i
Stackbo. Här påträffades vid förundersökning bland annat lämningar efter
bostäder, kokgropar och eldstäder. Boplatsmaterialet omfattade bearbetad
kvarts, bergart och flinta samt slipstenar och en yxa. Inom området framkom
även brända ben och skärvsten (Bondeson et al. 2012).
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Figur 2. Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet
(svart begränsningslinje). Skikt ur RAÄ:s FMIS 2018-11-19. Jfr tabell 1.

Figur 3. En tidigare registrerad kolbotten (Valbo 1083), omgiven av högstubbar. Vy
mot Ö. Foto AC2018-034-X-3024.
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Tabell 1. Före denna utredning registrerade kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet (FMIS 2018-11-19). Jfr figur 2.

RAÄ-ID

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk bedömning

Valbo 1038

Boplats

Kvarts, skärvsten,
brända ben

Fornlämning

Valbo 1081

Kolningsanläggning

Kolningsgrop

Fornlämning

Valbo 1083

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1086

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1087

Område med skogsbrukslämningar

Kojlämning och
kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1088

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1089

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1090

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1091

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1092

Område med
skogsbrukslämningar

Kojlämning och
kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1093

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1094

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1097

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1103

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1119

Brytningsyta

Kvartsbrott

Fornlämning
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Områdesbeskrivning
Utredningsområde
Utredningsområdet är till ytan 184 hektar. Det återfinns inom trakterna
Stackbo och Valbo-Ön i Gävle kommun, Gävleborgs län. Huvuddelen
återfinns öster om landsvägen mellan Överhärde och Hästbo. En mindre
andel breder ut sig på västra sidan landsvägen (figur 2). Den västra delen
avgränsas av en 400 kV-ledning och den östra av traktgränsen mot Häcklinge.
Utredningsområdet ligger inom de fyra kartbladen 67G 1a NO, 67G 1b
NV, 67G 2a SO och 67G 2b SV. Kartbladstillhörighet enligt den äldre,
ekonomiska kartans indelning är 13H 4d Valbo. Sockentillhörighet är
Valbo.

Natur och topografi
Utredningsområdet återfinns i dag på omkring 60–75 meters höjd över
havet. Ännu för 8 000 år sedan låg hela utredningsområdet under havsytan
(SGU 2018-11-29). Topografin är tämligen flack och landskapet sluttar
svagt mot väster. De högsta nivåerna finner man alltså i östra delen. Vid
omkring år 5 000 f.Kr. hade den delen av utredningsområdet stigit ur havet.
Först omkring år 4 000 f.Kr. låg hela utredningsområdet ovanför dåtidens
strandlinje.
Läget under högsta kustlinjen har bestämt jordartsfördelningen. I östra
och södra delen dominerar normal- till rikblockig morän med ett betydande
inslag av torvmark. Väster om landsvägen övergår moränen i sandig morän,
och längst i nordväst i ett litet område postglacial sand. Väster om och
utanför utredningsområdet sträcker sig Enköpingsåsen (NNÖ-SSV), en
rullstensås som i detta område huvudsakligen är borttagen vid täkt.
Det enda vattendraget i utredningsområdet är Valsjöbäcken som på två
platser har sitt lopp genom utredningsområdet för att sedan rinna ut i
Valsjön. Valsjöbäcken indikerar genom sin sträckning en forntida vik som
för omkring 6 500 år sedan hade sin botten i utredningsområdet. Sedimentmarken i utredningsområdets nordvästra del är ett minne av den successiva
torrläggningen av denna vik.
Nuvarande markanvändning i utredningsområdet är huvudsakligen
skogsmark (barrskog). Flera kraftledningar övertvärar respektive tangerar
området. Både allmänna vägar och enskilda vägar genomkorsar utredningsområdet.
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Figur 4. Kraftledningsgatan (NV-SÖ) som övertvärar myren Glimur i utredningsområdets östra del visar den flacka topografin. Vy mot NV. Foto AC2018-034-X3033.

Figur 5. Valsjöbäcken är det enda vattendraget av betydelse i utredningsområdet.
Vy mot SÖ. Foto AC2018-034-X-3059 (beskuret).
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Resultat
Kulturhistoriska lämningar
Under denna utredning har tre nyfynd gjorts (AC3401, AC3402 och
AC3403). Därutöver har en tidigare registrerad lämning utanför och söder
om utredningsområdet befunnits sträcka sig in i utredningsområdet (Valbo
267:1). I utredningsområdet finns därför med nuvarande kunskapsunderlag
fyra fornlämningar med högre skyddsvärde och 15 övriga kulturhistoriska
lämningar med lägre skyddsvärde (tabell 3–4). Lämningarna fördelar sig på
fem lämningstyper: boplats, brytningsyta, fäbod, gränsmärke och olika
varianter av kolningsanläggningar såsom kolbotten, kolningsgrop och
område med skogsbrukslämningar.
Sedan 1 januari år 2014 gäller en delvis ny kulturmiljölag, där lämningars tillkomsttid fått tydliggjord betydelse. Lämningar med tillkomsttid
år 1849 eller tidigare kan utgöra fornlämning med högre skyddsvärde. RAÄ
gör emellertid i sina rekommendationer en rad undantag från denna bedömningsgrund (RAÄ Lämningstyplista 2014, RAÄ Vägledning 2013).
Tillkomsttid före år 1850 har exempelvis inte uteslutit aspekterna
vetenskapligt och pedagogiskt värde. Utredningsområdets kulturhistoriska
lämningar har registrerats och bedömts baserat på RAÄ:s anvisningar och
rekommendationer (RAÄ Lämningstyplista 2014).
Tabell 3. Lämningstyper i utredningsområdet efter arkeologisk utredning steg 1.
Lämningstyp

Beskrivning

Antal

Boplats

Kvarts, skärvsten, brända ben

1

Brytningsyta

Kvartsbrott

1

Fäbod

Odlingsspår

1

Gränsmärke

Gränsröse

2

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

10

Kolningsanläggning

Kolningsgrop

1

Område med
skogsbrukslämningar
Summa

Kojlämning och kolbotten, resmila
respektive två kolningsgropar

3
19
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Tabell 4. Kulturminnen i utredningsområdet. Resultat av arkeologisk utredning år
2018. Jfr figur 6.
ID

Fornreg L-nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

AC3401

L2018:893

Gränsmärke

Gränsröse med
visarsten

Övrig kulturhistorisk
lämning

AC3402

L2018:1068

Gränsmärke

Gränsröse

Övrig kulturhistorisk
lämning

AC3403

L2018:1127

Område med skogsbrukslämningar

Två kolningsgropar

Fornlämning

Valbo 267:1

L1950:4632

Fäbod

Senare uppodlad

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1038

L1948:3966

Boplats

Kvarts, skärvsten,
brända ben

Fornlämning

Valbo 1081

L1948:5869

Kolningsanläggning

Kolningsgrop

Fornlämning

Valbo 1083

L1948:5736

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1086

L1948:5910

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1087

L1948:5911

Område med skogsbrukslämningar

Kojlämning och
kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1088

L1948:5914

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1089

L1948:5706

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1090

L1948:5707

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1091

L1948:5708

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1092

L1948:5709

Område med skogsbrukslämningar

Kojlämning och
kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1093

L1948:5891

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1094

L1948:5892

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1097

L1948:5786

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1103

L1948:5759

Kolningsanläggning

Kolbotten, resmila

Övrig kulturhistorisk
lämning

Valbo 1119

L1948:6371

Brytningsyta

Kvartsbrott

Fornlämning

10
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Figur 6. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Kulturhistoriska lämningar i
utredningsområdet. Skala 1:12 500.
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Boplats
Lämningstypen boplats står för en plats där man under förhistorisk tid
vistats och där föremål, råämnen för bearbetning, byggnadslämningar,
byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken (RAÄ Lämningstyplista 2014:10). I utredningsområdet finns en tidigare registrerad boplats
(Valbo 1038). Boplatsen återfinns i flack sandmark på västra sidan landsvägen. Den framkom genom okulär besiktning och provgropsgrävning år
2009. Terrängläget är med undantag av jordarten och möjligen strandlinjeförskjutningen inte särskilt gynnsamt, i helt flack terräng.
På grund av fornlämningsskyddet har ombesiktningen vid denna utredning endast kunnat ske okulärt i markskador i vägskärningar, i en rotvälta
och – utanför utredningsområdet – i en gångstig. Provgropsgrävning har inte
kunnat genomföras eftersom det innebär ingrepp i fornlämning. Inget
boplatsmaterial konstaterades. Kvartsbitar i vägskärningen härrör från stenkross som påförts för vägförstärkning (figur 7–8). Kvarts är en av jordskorpans vanligaste mineral (SGU 2018-12-03).
Forntida boplatser utgör alltid Fornlämning, om samtliga fornlämningsrekvisit är uppfyllda (RAÄ Lämningstyplista 2014:11). Att så är fallet får
antas utifrån uppgifter lämnade vid registreringstillfället.

Figur 7. Kvartskross i vägskärningen härrör inte från forntida redskapstillverkning
utan från stenkross påförd vägen vid förbättringsåtgärder. Foto AC2018-034-X3046.
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Figur 8. Boplatsen Valbo 1038, östra delen inom utredningsområdet. Vy mot SÖ.
Foto AC2018-034-X-3045.

Brytningsyta
Som brytningsyta räknas spår efter ytlig brytning av bergart eller mineral
för tillverkning av redskap m.m. (RAÄ Lämningstyplista 2014:14).
Brytningsytan Valbo 1119 framkom i moränmark vid sökschaktning år 2012
(Björck et al. 2016, Bondeson et al. 2012). De stora mängder splitter och
skrotsten som konstaterades vid registreringstillfället är i dag inte synliga
ovan jord (figur 9). Kvartsådror av låg kvalitet syns i enstaka, uppstickande
jordfasta block eller hällar. Provgropsgrävning har inte kunnat genomföras
under denna utredning eftersom det innebär ingrepp i fornlämning.
Enligt RAÄ:s anvisningar utgör brytningsytor alltid Fornlämning.
Denna fornlämning ligger under befintlig 400 kV-ledning i utredningsområdets sydvästra del.

Fäbod
En fäbod är en lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för
säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling (RAÄ
Lämningstyplista 2014:23). Skriftliga källor pekar ut en plats vid Valsjöbäcken som f.d. fäbodställe (Svensson 1987, Hemström 1992). Lämningen
var tidigare registrerad som RAÄ-nr Valbo 267:1, lämningstyp Husgrund,
historisk tid. På platsen finns inga husgrunder kvar, vilket noterades redan
vid registreringstillfället år 1981.
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Arkeologicentrum AB

Under denna utredning har fäboden erhållit ny lämningstyp (fäbod) och
utvidgats mot norr. Grund för utvidgningen är förekomst av odlingsspår i
form av stenröjda åkerytor och enstaka röjningsrösen. Odlingsspåren kan på
sannolika skäl antas motsvara den tidigare fäbodvallens utbredning.
Byggnaderna, ursprungligen en fäbodstuga och en ladugård, revs senast på
1930-talet (Hemström 1992:12).
En fäbodlämning kan endast utgöra Fornlämning om den tillkommit
före år 1850. I det aktuella fallet har inga uppgifter på tillkomsttid före det
årtalet framkommit. Skogsbete, vedtäkt och liknande i fäbodvallens
omgivning efterlämnar som regel inte arkeologiska objekt, fornfynd eller
anläggningar, varför endast vallen i sig är antikvariskt intressant. I detta fall
sträcker sig skyddsvärdet inte längre än till den antikvariska bedömningen
Övrig kulturhistorisk lämning.

Gränsmärke
Två gränsmärken har registrerats under denna utredning, ett i en övergiven
gräns (AC3401) och det andra i en befintlig (AC3402). Båda är belagda vid
en lantmäteriförrättning år 1735.

Figur 9. Möjligt igenlagt sökschakt inom fornlämningen Valbo 1119, brytningsyta
för kvarts. Vy mot NNV. Foto AC2018-034-X-3055.
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AC3401 är för obetydligt för att den antikvariska bedömningen Fornlämning ska kunna komma i fråga (RAÄ Lämningstyplista 2014:31) (figur
10). AC3402 är inte övergivet i kulturmiljölagens mening, eftersom det står
i en befintlig traktgräns. Det har trots det registrerats, baserat på den
undantagsregel RAÄ tillämpar. Särskilt märkliga gränsmärken och sådana
med namnbelägg kan i undantagsfall tas med i fornminnesregistret. Gränsmärket AC3402 benämns Trätsvedsrör på 1735 och 1858 års kartor (figur
11). Båda gränsmärkena har utifrån RAÄ:s anvisningar registrerats med den
antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ Lämningstyplista 2014:31).

Kolningsanläggningar
Träkolsframställning har efterlämnat de vanligaste avtrycken i utredningsområdet. Här finns tio ensamliggande kolbottnar efter resmilor, en kolningsgrop och två s.k. områden med skogsbrukslämningar omfattande lämning
efter kolarkoja och tillhörande kolbotten efter resmila (figur 12) respektive
två kolningsgropar.
Kolbottnar kan tentativt dateras genom närheten till järnbruk. Närmast
utredningsområdets kolbottnar ligger Forsbacka och Mackmyra bruk, båda i
drift sedan 1500-talet. Den senaste stora kolningsperioden i resmila var
under beredskapstiden på 1940-talet. RAÄ:s rekommendation för kolbottnar
är Övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ Lämningstyplista 2014:43).
För att en kolbotten ska kunna registreras som fornlämning krävs belägg
för dess tillkomst före år 1850. Dateringen bör styrkas genom skriftliga
källor eller kartbelägg, eftersom 14C-datering är olämplig på så recenta preparat som hämtats från träkol eller brandskorpor i återanvända kolbottnar.
Dateringsmetodens konfidensintervall är så stora att faktisk tillkomst före
eller efter åt 1850 inte kan utläsas av resultaten. När man trots detta ändå
genomför 14C-dateringar brukar resultaten landa mellan år 1600 och 1900,
vilket alltså ändå inte avslöjar om kolbottnen i fråga utgör fornlämning eller
ej. Därför är den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning
välmotiverad.
Kolningsgropar räknas för närvarande generellt som fornlämningar
(RAÄ Lämningstyplista 2014:43), även om kolning i grop har förekommit
långt fram i tiden. En närbelägen kolningsgrop (Valbo 1107) utanför
utredningsområdet har undersökts och daterats till perioden 860-970 e.Kr.,
d.v.s. vikingatid. Denna 14C-daterade kolningsgrop tillsammans med
ortnamnet Malmmyran – en plats för insamling av råvara – samt en tidigare
registrerad blästbrukslämning i form av ett skadat slaggvarp (Valbo 122:1)
strax norr om utredningsområdet innebär att rekommendationen Fornlämning såväl i fallet med kolningsgropen Valbo 1081 (figur 13) som med
området med skogsbrukslämningar AC3403 har god grund.
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Figur 10. Gränsmärket AC3401 med nedfallen visarsten, i f.d. fastighetsgräns inom
Valbo-Ön, nuvarande fastigheten Valbo 5:3>3. Vy mot N. Foto AC2018-034-X3027.

Figur 11. Gränsmärket Trätsvedsrör (AC3401) i traktgränsen mellan Valbo-Ön och
Häcklinge. Vy mot NV. Foto AC2018-034-X-3022.
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Figur 12. Område med skogsbrukslämningar Valbo 1092. Kojgrund t.v. och
kolbotten t.h. Vy mot NNÖ. Foto AC2018-034-X-1489.

Figur 13. Kolningsgropen Valbo 1081. Vy mot SÖ. Foto AC2018-034-X-3054.
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Andra kulturvärden i utredningsområdet
I eller nära utredningsområdet finns inget område med hushållningsbestämmelser eller områdesskydd (miljöbalken 3 kap. 6 § och 7 kap 9 §).
Närmaste riksintresseområden för kulturmiljövården återfinns i Forsbacka
och Häcklinge. Närmaste kulturreservat finner man i Tierps kommun i Uppsala län.
Skyddad bebyggelse saknas i utredningsområdet (BeBR 2018-11-30).
Varken kyrkomiljöer och byggnadsminnen (kulturmiljölagen 4 och 3 kap.)
eller inventerad bebyggelse återfinns här. I själva verket är utredningsområdet med två undantag helt obebyggt. Det ena är en fritidsstuga inom
fastigheten Stackbo 1:34 (N 6719162, E 609142) (figur 13). Det andra är
Valbo-Öns jaktklubbs timrade stuga inom Valbo-Ön 11:1>2 (N 6719278, E
610141) (figur 14).
I Gävle kommuns översiktsplan (ÖP 2017:83) är förutom miljöbalkens
skyddsvärda kulturmiljöer och kulturmiljölagens kulturvärden även odlingslandskap med natur- och kulturvärden liksom kommunala värdefulla
kulturmiljöer och karaktärsområden redovisade. Inte oväntat föreligger inte
heller några kommunala kulturmiljöer i utredningsområdet.

Figur 13. Fritidsstuga inom Stackbo 1:34. Vy mot NV. Foto AC2018-034-X-3057.
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Figur 14. Jaktstuga inom Valbo-Ön 11:1>2. Vy mot NV. Foto AC2018-034-X-3039.

Utredningsområdets karaktär
Utredningsområdet är ett konventionellt utmarksområde. Både i dag och i
äldre tid har det använts för typiskt utmarksbruk såsom exempelvis fäboddrift och kolning, först för lokalt blästbruk och senare åt närbelägna
järnbruk. Kulturvärdena är få och uppträder som punktobjekt eller begränsade ytor på stora inbördes avstånd.
Utredningsområdets östra del, öster om bebyggelsen i Stackbo och fram
till traktgränsen mot Häcklinge, karaktäriseras främst av den pågående
markanvändningen, skogsbruket. Insprängt i det moderna produktionslandskapet finns ställvis minnen av äldre tiders skogsbruk i form av
kolningsanläggningar. Terrängtypen, torvmark och blockig moränmark på
avstånd från vattendrag och andra landformer som är produktiva ur
fornlämningssynpunkt, har genom hela historien haft liten dragningskraft på
bosättare. Den enda byggnaden i denna del är en jaktstuga, som exemplifierar annat nyttiggörande av utredningsområdets resurser, helt säkert med
tradition från äldsta tid.
Utredningsområdets västra del återfinns på lättare jordar och har
förmånen av en övertvärande å, Valsjöbäcken. Den har vidare under en del
av forntiden legat i botten av en grund havsvik. Det är följdriktigt här man
finner såväl fornlämningar som anknytning till befintlig bebyggelse och
åkermark. Men även här är skogsmark och skogsbruk, i konkurrens med
kraftledning och närbelägna ställverk, dominerande.
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Kulturmiljöpåverkan
Varken riksintressen enligt miljöbalken (3 kap. 6 §), kulturreservat (7 kap. 9
§), kyrkomiljöer eller byggnadsminnen (kulturmiljölagen 3 och 4 kap.)
länsintressen eller kommunala kulturmiljöer berörs i utredningsområdet.
Fysisk påverkan på fornlämningar kan bli aktuell vid exploatering av
utredningsområdets västra del men inte av den östra. Det ligger i såväl
projektägarens som kulturmiljövårdens intresse att ingrepp i fornlämning
undviks eller minimeras, men länsstyrelsen kan ge tillstånd till ingrepp och
borttagning om en fornlämning medför hinder som inte står i rimlig
proportion till fornlämningens betydelse.
I den östra delen kan s.k. övriga kulturhistoriska lämningar utan
fornlämningsskydd påverkas fysiskt, men med enkla skyddsåtgärder kan
risk för onödiga skador minimeras.
För kulturhistoriska lämningar med lägre skyddsvärde, s.k. övriga
kulturhistoriska lämningar, är hänsynskraven lägre. De allmänna hänsynskraven i berörd lagstiftning ställer krav på hänsyn och aktsamhet, och att
skador undviks eller begränsas.
Påverkan på utredningsområdets byggnader kan i förekommande fall
kräva prövning enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Åtgärdsförslag
Det är länsstyrelsens kulturmiljöenhet som efter ansökan fattar beslut jämlikt kulturmiljölagen 2 kap. om behov av ytterligare antikvariska åtgärder
med anledning av föreliggande utredningsresultat. Tillstånd och beslut
enligt kulturmiljölagen undanröjer inte annan lagstiftning. Arkeologicentrums förslag är följande.

Allmänna hänsyn
För flertalet av utredningsområdets lämningar utan fornlämningsstatus
gäller, att hänsyn och undvikande av skador är välkommet men inte
tvingande. Det är RAÄ:s avsikt med den rekommenderade antikvariska
bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning, att förekomst av kolbottnar
inte generellt ska generera ytterligare antikvariska åtgärder (RAÄ Vägledning 2013:33). Kolning i resmila är välkänd genom handböcker för
kolare (jfr exempelvis Bergström 1939, 1941, Ekman et al. 1922, Lindman
1940, Wahlgren 1928, Wikström 1881). 14C-datering av kolbottnar resulterar inte i säker åldersbestämning, eller missförstås av uttolkare utan
kunskap om processen. Undersökning tillför inte ny kunskap i proportion till
undersökningskostnaderna. Några särskilda skyddsåtgärder för kolbottnarna
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och andra övriga kulturhistoriska lämningar utöver att ingrepp så vitt möjligt undviks eller minimeras föreslås därför inte.

Särskilda hänsyn och undersökning
För kända fornlämningar gäller särskilda hänsynskrav eller villkor. Arkeologisk förundersökning eller undersökning kan bli aktuell om ingrepp i
eller nära någon av de registrerade fornlämningarna blir aktuellt. Förundersökningen ska bestämma fornlämningens karaktär och komplexitet, skador
och bevarandegrad. Den ska även avgränsa fornlämningen och redovisa
dess kunskapspotential inför en eventuell kommande undersökning. Vid en
arkeologisk undersökning undersöks och dokumenteras fornlämningen för
att tas bort och frigöra marken för avsett ändamål.
Länsstyrelsen fattar beslut om förundersökning eller undersökning efter
ansökan av exploatören. Exploatören bekostar båda typerna. Om en förundersökning skulle visa att ingen fornlämning finns på platsen är det i
stället länsstyrelsen som bekostar undersökningen (jfr kulturmiljölagen 2
kap. 14 § 4 st.).
Om inga markingrepp blir aktuella i fornlämningars absoluta närhet kan
ändå skyddsåtgärder vara motiverade. Skyddsåtgärderna har till syfte att
garantera fornlämningarnas fortbestånd. Ett vanligt skyddsavstånd för en
fornlämning utan särskilda upplevelsevärden är 25 meter. Skyddsområdet
bör snitslas eller spärras av med band inför markarbetena. Länsstyrelsen kan
välja att tillämpa andra skyddsavstånd beroende på hur man väljer att
definiera de berörda fornlämningarnas fornlämningsområden (jfr kulturmiljölagen 2 kap. 2 §).
Slutligen erinras om skyldigheten enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 § att,
om fornlämning påträffas under pågående markarbeten, den som leder
arbetet är skyldig att avbryta arbetet till den del fornlämningen berörs och
utan dröjsmål kontakta länsstyrelsen. Hur vet man då om man påträffat en
fornlämning? Avvikelser i förhållande till det förväntade i ett givet markslag
och givna jordartsförhållanden kan utgöra fornlämning, exempelvis sot- och
kolförekomst, slaggförekomst, förekomst av skörbrända stenar, konstruktioner under markytan av trä eller sten, keramikbitar, avfall av redskapstillverkning av kvarts, kvartsit, skiffer, flinta eller andra bergarter.

Utredningsgrävning
Länsstyrelsen kan besluta om utredningsgrävning, arkeologisk utredning
steg 2 (kulturmiljölagen 2 kap. 11 §), om det är rimligt att anta att det i ett
område kan finnas fornlämningar utan synlig begränsning. Som tidigare
nämnts är det rimligt att anta att sådana fornlämningar kan beröras av ett
arbetsföretag när det i ett område till exempel finns tidigare tillvaratagna
fornfynd, närliggande, kända fornlämningar av vissa typer eller särskilt
gynnsamma terränglägen för givna fornlämningstyper.
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Eftersom huvuddelen av utredningsområdet utgörs av blockig moränmark eller torvmark är det främst i närheten av Valsjöbäcken, på sedimentmark på gammal havsbotten i utredningsområdets västra del och nära kända
fornlämningar längt i nordväst, på ömse sidor landsvägen, som det vid
exploatering kan bli nödvändigt att genomföra en arkeologisk utredning steg
2. Utredningsgrävning i östra delen av utredningsområdet, öster om
bebyggelsen fram till traktgränsen mot Häcklinge föreslås inte, eftersom
denna del saknar såväl indikationer på, som förutsättningar för, fornlämning
utan synlig begränsning.
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www.lantmateriet.se/ 2018-11-19—2018-12-04.
Länsstyrelsen Gävleborgs län –
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/Pages/default.aspx, 2018-12-04.
RAK – Lantmäteriets historiska karttjänst. Rikets allmänna kartverks arkiv.
www.lantmateriet.se/ 2018-11-19—2018-12-04.
SGU – Sveriges geologiska undersöknings karttjänst. www.sgu.se / 201811-19.
SH – Skog & historia – Skogsstyrelsens databas över kulturhistoriska
lämningar i skogen, www.skogsstyrelsen.se/ 2018-11-19.
SHM – Statens historiska museums översiktsdatabas. www.historiska.se /
2018-11-19.
SOFI – Institutet för språk och folkminnen. Ortnamnsregistret.
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/arkiv-ochsamlingar/ortnamnsregistret.html, 2018-11-19.
U

TH

TH
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VITALIS – Vitterhetsakademiens bibliotek. vitalis.raa.se, 2018-11-19—
2018-12-04.
ÖP 2017 – Översiktsplan för Gävle kommun år 2013 med utblick mot år
2050, 2017. Gävle kommun. Gävle. http://old.gavle.se/Bygga-bomiljo/Kommunens-planarbete/Oversiktplaner/Gavle-2030/ 2018-12-04.
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Bilaga 1. Administrativa och
tekniska uppgifter
Uppdrag
Kulturmiljöutredning inom Stackbo och Valbo-Ön, Gävle kommun,
Gävleborgs län
Diarie- och projektnummer

Arkeologicentrum: P2018-034-X
Arkeologicentrums rapportnr: ACR1806
Beställare

COWI AB, Box 12076, 402 41 Göteborg
Utförare

Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35 B, 831 30 Östersund
Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger
Projekttid och täckningsgrad

Fältarbete 2018-11-20—2018-11-23, 8 dvn
Täckningsgrad: 23 hektar
Belägenhet
Län: Gävleborgs län
Landskap: Gästrikland
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Trakt: Södra Stackbo, Valbo-Ön
Kartblad: 67G 1a NO, 67G 1b NV, 67G 2a SO, 67G 2b SV
Ek. kartblad: 13H 4d Sofiedal (1954-55), 13H 3d Jordåsen (1954-5)
SV-koordinat: N 6719005, E 608450
Utredningsområde

Area: 182 hektar
Undantagna ytor: belagd väg, torvmark
Kartreferens

SWEREF 99 TM, RH2000
Kartering

Programvara: QGIS 2.18.20, QGIS 3.4.2
Fynd
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Inga fynd har tillvaratagits.
Arkivmaterial

Inget arkivmaterial har producerats.
Fotografier

Digitala fotografier återges i bilaga 2 och 4 samt förvaras vid Arkeologicentrum AB.
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Bilaga 2. Fotolista
ID

Bildnr

AC2018-034-X

Motiv

Fotograf

Datum

1483 Grillplats vid Farfarsrönningen

Riktn
mot
NNV

Kjell Edvinger

2018-11-20

AC2018-034-X

1484 Valbo 1091 Kolbotten

N

Kjell Edvinger

2018-11-21

AC2018-034-X

1485 Valbo 1091 Kolbotten

N

Kjell Edvinger

2018-11-21

AC2018-034-X

1488 Valbo 1092 Kojgrund

N

Kjell Edvinger

2018-11-21

AC2018-034-X

1489 Valbo 1092 Kojgrund och kolbotten

NNÖ

Kjell Edvinger

2018-11-21

AC2018-034-X

1490 Valbo 1097 Kolbotten

ÖNÖ

Kjell Edvinger

2018-11-22

AC2018-034-X

1491 Valbo 1097 Kolbotten

ÖNÖ

Kjell Edvinger

2018-11-22

AC2018-034-X

1506

Västra kolningsgropen inom AC3403

SSÖ

Kjell Edvinger

2018-11-23

AC2018-034-X

1507

Östra kolningsgropen inom AC3403

Ö

Kjell Edvinger

2018-11-23

AC2018-034-X

1508

Västra kolningsgropen inom AC3403

Ö

Kjell Edvinger

2018-11-23

AC2018-034-X

3022

NV

Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-20

AC2018-034-X

3023

Gränsmärket Trätsvedsrör i gränsknä mellan Valbo 5:3>3 och Häcklinge 21:2>6
Jaktpass i utredningsområdets Ö del

2018-11-20

AC2018-034-X

3024

Valbo 1083 Kolbotten

AC2018-034-X

3025

Valbo 1086 Kolbotten

AC2018-034-X

3026

AC2018-034-X

3027

AC2018-034-X

3030

Kollager 0,3 m tj i kolbottnen Valbo
1086
Gränsmärket AC3401 i övergiven
fastighetsgräns
Valbo 1087 Kolbotten

AC2018-034-X

3031

AC2018-034-X

3032

Lämning efter kolarkoja vid
kolbottnen Valbo 1087
Valbo 1088 Kolbotten

AC2018-034-X

3033

Kraftledning över Glimur

AC2018-034-X

3034

AC2018-034-X

3035

AC2018-034-X

3037

AC2018-034-X

3038

Skylt mot Häcklinge i
kraftledningsgata
Valbo-Öns jaktklubbs stuga i
utredningsområdets SÖ del
Numrerade timmerstockar på
jaktstugans Ö gavel
Fågelholkar vid jaktstugan

Britta Wennstedt
Edvinger
Ö
Britta Wennstedt
Edvinger
SSÖ
Britta Wennstedt
Edvinger
Uppg
Britta Wennstedt
saknas Edvinger
N
Britta Wennstedt
Edvinger
SV
Britta Wennstedt
Edvinger
NÖ
Britta Wennstedt
Edvinger
S
Britta Wennstedt
Edvinger
NV
Britta Wennstedt
Edvinger
N
Britta Wennstedt
Edvinger
V
Britta Wennstedt
Edvinger
V
Britta Wennstedt
Edvinger
SÖ
Britta Wennstedt
Edvinger
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ÖSÖ

2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
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AC2018-034-X

3039

Jaktstugan

NV

AC2018-034-X

3040

Ö

AC2018-034-X

3041

Jaktstugan med grillplats och
fågelholkar
Jaktstugans baksida

AC2018-034-X

3042

Jaktstugan

NNV

AC2018-034-X

3043

SSV

AC2018-034-X

3044

AC2018-034-X

3045

Skogsbilväg i utredningsområdets N
del
Vindskydd och grillplats i
utredningsområdets N del
Valbo 1038 Boplats, del av

AC2018-034-X

3046

SV

AC2018-034-X

3047

AC2018-034-X

3048

AC2018-034-X

3049

AC2018-034-X

3051

AC2018-034-X

3053

Stenkross innehållande kvartsbitar
och lättvittrad röd sten påförd
skogsbilväg inom boplatsen Valbo
1038, vägskärning V sida väg
Besiktningsbar yta utan boplatsmaterial inom boplatsen Valbo 1083 i
stig V om skogsbilväg och utanför
utredningsområdet
Besiktningsbar markskada i rotvälta
utan boplatsmaterial inom boplatsen
Valbo 1083, Ö delen Ö om skogsbilväg
Sandmark N om utredningsområdets
V del
Valbo 1101 och Valbo 1074
dubbelregistrerad kolbotten vid
utredningsområdets NV hörn och
utanför utredningsområdet
Valbo 1081 Kolningsgrop

AC2018-034-X

3054

Valbo 1081 Kolningsgrop

SÖ

AC2018-034-X

3055

AC2018-034-X

3056

AC2018-034-X

3057

Valbo 1119 Kvartsbrott, sökschakt(?) NNV
från utredning år 2012
Granplantering i utredningsområdets VSV
SV del
Bebyggelse inom Stackbo 1:34
NV

AC2018-034-X

3059

Valsjöbäcken vid Stackbo 1:34
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Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-21

SSÖ

Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-21

Ö

Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-21

Ö

Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-21

Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger
Britta Wennstedt
Edvinger

2018-11-22

SÖ

VSV
SÖ

VSV

ÖNÖ

SÖ

2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21

2018-11-21

2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
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Bilaga 3. Objekttabell
AC ID-nr

AC3401

RAÄ-nr eller
RAÄ
lämnings-ID
L2018:893

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Gränsmärke

Beskrivning: Gränsmärke, närmast runt, 1 m
diam och 0,3 m h, av 0,4-0,5 m st stenar,
varav en större och jordfast i SÖ delen. I
mitten är en visarsten, nu nedfallen, 0,6 m l
(Ö-V), 0,2 m br och vid f.d. toppen 0,05 m tj.

Övrig kulturhistorisk lämning

Skadebeskrivning: Visarstenen nedfallen i
senare tid av måttlig kartlavstillväxt i f.d.
botten (Ö) att döma, möjligen i samband
med skogsbruk.
Vegetation: Beväxt med gräs och mossa.
Antikvarisk kommentar. I tidigare, numera
borttagen, gräns från delning av skog år 1735
och laga skifte år 1858. Obetydlig
anläggning av ringa vetenskapligt värde.
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark.
Skogsmark (hygge).
Referenser:
Kartarkiv: Lantmäteristyrelsens arkiv
Karttyp: Övrig karta
Kartakt: Akt V54-60:1 (1735)
Kartarkiv: Lantmäteristyrelsens arkiv
Karttyp: Laga skifte
Kartakt: Akt V54-60:6 (1858)

AC3402

L2018:1068

Gränsmärke

2018-11-20 BWE
Beskrivning: Gränsmärke, närmast runt, 2,5
m diam och 0,5 m h, av 0,3-0,5 m st stenar.
Vegetation: Huvudsakligen övermossat.
Antikvarisk kommentar. I befintlig
traktgräns mellan Valbo-Ön och Häcklinge.
Belagt med namnet Trätsvedsrör vid delning
av skog år 1735 och vid laga skifte år 1858.
Terräng: Flack moränrygg i omgivande
torvmark. Skogsmark (hygge angränsande
till granskog).
Namnlista: Trätsvedsrör.
Referenser:
Kartarkiv: Lantmäteristyrelsens arkiv
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Karttyp: Övrig karta
Kartakt: Akt V54-60:1 (1735)
Kartarkiv: Lantmäteristyrelsens arkiv
Karttyp: Laga skifte
Kartakt: Akt V54-60:6 (1858)

AC3403

L2018:1127

Område med
skogsbrukslämningar

2018-11-20 BWE
Beskrivning: Område med skogsbrukslämningar, 10x5 m (Ö-V), bestående av två
kolningsgropar.
Den V kolningsgropen är rund, 4 m diam
och 1,5 m dj. Ställvis antydan till omgivande
vall, 1-2 m br och 0,2-0,3 m h. Kol framkom
vid provstick med jordsond i gropens väggar.
Den Ö kolningsgropen, belägen omedelbart
Ö om föregående och närmast sammanhängande med denna, är oval, 4x3 m (N-S)
och 1,2 m dj.

Fornlämning

Vegetation: Beväxta med något lövsly och
den i Ö även med en enbuske.
Antikvarisk kommentar: Området runt
kolningsgroparna framför allt mot Ö är
gropigt. Möjlig blästplats eller
blästbrukslämning. Ej bekräftat på grund av
begynnande tjäle vid registreringstillfället,
vilken omöjliggör provstick.
Terräng: Flack till svagt Ö-sluttande
sandmark intill å. Skogsmark
(kraftledningsgata).
Valbo 267:1
L1950:4632

Fäbod

2018-11-23 KJE
Beskrivning: Fäbodlämning, 100x45-55 m
(NV-SÖ).
Enligt tidigare anteckningar ska fäboden
Kattfall ha funnits på angiven plats. Inga
husgrunder eller andra anläggningar som kan
höra till fäboddrift kvarligger inom angivet
område, som i stället utgörs av f.d. åkermark,
brukad ännu vid ekonomiska kartans
utgivning år 1954-55. Ingen fäbod är
redovisad på generalstabskartan (utgiven år
1900) eller vid laga skifte (år 1858).
Vegetation:
Antikvarisk kommentar: Enligt uppgift var
Kattfall fäbod åt Öbergs från Tavlan.
Fäbodstuga och ladugård fanns på platsen.
Ladugården revs på 1930-talet men
fäbodstugan var då sedan länge riven.
Benämns Kattfall (obestämd form) i
hembygdslitteraturen men Kattfallet
(bestämd form) på allmän karta.
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Terräng: SV-sluttande sedimentmark intill å.
Igenväxt fäbodvall, senare åkermark, nu
skogsmark (blandskog).
Namn: Kattfall
Namnlista: Kattfallet
Referenser:
Skriftliga källor:
Hemström, Mats, 1992. Jakten förr och nu
på Öhns marker i Valbo. (Studiefrämjandet.)
Gävle.
Kartarkiv: RAK
Karttyp: Ekonomisk karta
Kartakt: J133-13h3d55 Jordåsen (1954-1955)
Kartarkiv: RAK
Karttyp: Ekonomisk karta
Kartakt: J133-13h4d55 Sofiedal (1954-1955)
Kartarkiv: RAK
Karttyp: Generalstabskarta
Kartakt: J243-98-1 (1895-1900)
Kartarkiv: LSA
Karttyp: Laga skifte
Kartakt Akt V54-60:6 (1858)
2018-11-22 BWE

Valbo 1038

L1948:3966

Beskrivning enligt Fornreg: Boplats, ca 90 x
30 m (NÖ-SV). Inom området framkom vid
provgropsgrävning och i vägkant kvarts,
brända ben och skärvsten.

Fornlämning

Orientering: På ömse sidor om väg (N-S).
Skadebeskrivning: Skadad av väg (N-S).

Terräng: Svagt svallad sandig moränmark.
Skogsmark, tallskog med inslag av granträd.
---2018 års utredning: Befintlig krossad kvarts
är påförd vägförstärkning. En möjlig
skärvsten iakttogs. Karaktär, utbredning och
fornlämningsstatus kan inte bekräftas
okulärt.
Valbo 1081

L1948:5869

2018-11-22 BWE, KJE
Beskrivning: Kolningsgrop, oval, 3x2 m
(NV-SÖ) och 0,8 m dj. Oregelbundet skålat
bottenplan. Omges av en vall, 1,2-1,5 m br
och 0,1-0,2 m h, otydlig i N.
Orientering: i kraftledningsgata.

33

Fornlämning

Arkeologicentrum AB

Skadebeskrivning: Vallen i SV skadad av
recenta motorcykelspår (NV-SÖ).
Vegetation: Beväxt med lövsly, smågranar,
tallplantor och en enbuske.
Antikvarisk kommentar:
Terräng: Flack sedimentmark. Skogsmark
(kraftledningsgata i tallskog).
Referenser:
Skriftlig källa:
Bondesson, Wivianne. Nilsson, Pia, & Bäck,
Mattias, 2012. Ny kraftledning mellan
Stackbo och Hamra. Gästrikland och
Uppland, Valbo, Hedesunda, Östervåla,
Harbo, Vittinge, Järlåsa, Skogstibble,
Nysätra, Biskopskulla och Fröslunda
socknar. Dnr 421-2424-2010 och 421-14662011. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
samt förundersökning av objekt 45-47.
(Riksantikvarieämbetet. UV Mitt. Rapport
2012:140.) Stockholm.

Valbo 1083

L1948:5736

2018-11-22 BWE, KJE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
16 m diam och 0,2-0,5 m h, högre i S.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vegetation: Beväxt med tre unggranar,
smågranar samt ett tiotal högstubbar.
Terräng: Svagt S-sluttande blockig
moränmark, i S angränsande till myr.
Skogsmark (hygge).
Valbo 1086

L1948:5910

2018-11-22 BWE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
19 m diam och 0,4 m h. Ojämn yta. Vid
provstick med jordsond framkom ett 0,3 m tj
kollager.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vegetation: Beväxt med ett halvdussin
unggranar samt enbuskar och tallstubbar.
Omges av högstubbar.
Terräng: Svagt S-sluttande blockig
moränmark, i S angränsande till myr.
Skogsmark (hygge).
Valbo 1087

L1948:5911

2018-11-22 BWE
Beskrivning: Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av
en lämning efter kolarkoja och en kolbotten
efter resmila.
Kojlämningen är närmast rektangulär, 5x4 m
(NÖ-SV) och 0,1-0,2 m h. Otydlig. Försänkt
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inre yta, oregelbunden, 1,5 m diam och 0,2
m dj. Spismursröse i NÖ, närmast
rektangulärt, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m
h, av 0,3-0,5 m st stenar. Nedrasat mot VSV.
Antikvarisk kommentar: Kojlämning och
kolbotten nr 8 i tidigare anteckningar.
Vegetation: Spismursröset huvudsakligen
övermossat. Lämningen omges av
högstubbar.
Terräng: Svagt SV-sluttande blockig
moränmark nära myrkant. Skogsmark
(hygge).
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1088

L1948:5914

2018-11-20 BWE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
15 m diam och 0,7 m h. Ojämn, gropig och
konkav yta.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadebeskrivning: Gryt i NÖ delen.
Vegetation: Beväxt med ett flertal granar, ett
halvdussin björkar samt enbuskar och lövsly.
Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 15,
Glimursbotten, enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Krön av flack moränudde i
omgivande myr. Skogsmark (ung tallskog
med inslag av gran och björk).
Namnlista: Glimursbotten
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1089

L1948:5706

2018-11-22 BWE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
22 m diam och 0,5 m h. Ojämn yta. I Ö-S-VVNV kanten är en vall, 2-3 m br och 0,5 m
h.
Orientering: 5 m VNV om SV stugknut.
Skadebeskrivning: N delen övertväras av en
stig (VNV-ÖSÖ) mot Öhns jaktklubbs stuga.
Vegetation: Beväxt med ett flertal tallar och
granar.
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Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 16,
Dahlunds [sic] botten, enligt tidigare
anteckningar.
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark
angränsande till my. Skogsmark
(barrblandskog).
Namnlista: Dahlunds [sic] botten
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1090

L1948:5707

2018-11-22 BWE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
15 m diam, begränsas ställvis av en vall, 1-2
m br och0,3-0,5 m h. I NNV är en
stensamling, 3x3 m och 0,2 m h, möjligen
rest av kolarkoja.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vegetation: Beväxt med ett femtiotal
unggranar och ungtallar.
Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 10
enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark.
Skogsmark (barrblandskog).
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1091

L1948:5708

2018-11-21 KJE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
15 m diam. Ojämn yta.
Orientering: 4 m V om skogsbilväg (N-S).
Skadebeskrivning: Flertal rävgryt.
Vegetation: Beväxt med ett tiotal granar och
enstaka björkar.
Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 11
enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Flack moränmark. Skogsmark
(barrblandskog).
Namnlista: Timmerhedbotten
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
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(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1092

L1948:5709

2018-11-21 KJE
Beskrivning: Område med
skogsbrukslämningar, 25x20 m (NV-SÖ),
bestående av en kojgrund(?) och en
kolbotten efter resmila.
Kojgrunden består av ett spismursröse(?) av
naturstenar, närmast rektangulärt, 3x2 m
(NNV-SSÖ) och 1 m h. Stenarna är 0,1-0,5
m st. Anlagt mot ett block i NV.
2 m SÖ om kojgrunden:
Kolbotten, rund, 18 m diam och 0,1-0,2 m h.
Avgränsas av en vall, 1-2 m br och 0,3 m h.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vegetation: Kojgrunden beväxt med en
ungbjörk. Kolbottnen beväxt med åtta tallar
och sju ungbjörkar.
Antikvarisk kommentar: Benämns Öbergs
botten, enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Svagt NV-sluttande moränmark,
delvis blockrik. Skogsmark (granskog).
Namnlista: Öbergs botten
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1093

L1948:5891

2018-11-22 KJE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila,
ursprungligen rund, 16 m diam, nu närmast
rund, 16x15 m (N-S) och 0,3-0,7 m h. Ojämn
yta. Avgränsas av en vall, 2,5-4 m br och0,30,7 m h.
Orientering: 3 m ÖSÖ om vägkant.
Skadebeskrivning: V delen borttagen vid
dikesgrävning för skogsbilväg.
Vegetation: Beväxt med ett tiotal granar, åtta
björkar och fyra tallar samt enbuskar.
Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 14
enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Svagt VSV-sluttande moränmark.
Skogsmark (ung tallskog).
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
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2018-11-22 BWE
Valbo 1094

L1948:5892

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, 15 m
diam och 0,5 m h. Ytan gropig och ojämn. I
kanten en vall.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vegetation: Beväxt med fem granar samt
smågranar.
Antikvarisk kommentar: Kolbotten nr 9
enligt tidigare anteckningar.
Terräng: Småkuperad blockig moränmark.
Skogsmark (barrskog).
Referenser:
Skriftlig källa: Hemström, Mats, 1992.
Jakten förr och nu på Öhns marker i Valbo.
(Studiefrämjandet.) Gävle.
Valbo 1097

L1948:5786

2018-11-20 KJE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
15 m diam och 0,3 m h.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadebeskrivning: Omfattande skador av
markberedning och gryt.
Vegetation: Tätt beväxt med ung blandskog.
Terräng: Flack sandig moränmark.
Skogsmark (tallplantering).
Valbo 1103

L1948:5759

2018-11-22 KJE
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund,
20 m diam och 0,2-0,5 m h. Ojämn yta.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadebeskrivning: Belamrad med ris.
Vegetation: Tät ung blandskog.
Antikvarisk kommentar: Svårbesiktigad på
grund av röjningsavfall.
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark,
bitvis blockrik. Skogsmark (granplantering).
Valbo 1119

L1948:6371

2018-11-22 KJE
Beskrivning i Fornreg: Kvartsbrott, 40x20 m
(ÖNÖ-VSV). Inom ytan finns flera hällar
och större block med kvartsådror med spår
av brytning. Inom området finns stora
mängder splitter och skrotsten. Framkom i
sökschakt vid arkeologisk utredning 2012.
Antikvarisk kommentar: Det är oklart om
kvartsbrottet hör ihop med närliggande
boplatser. I området finns också lämningar
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efter järnframställning till vilka kvarts kan ha
brutits.
Terräng: Flack sandig moränmark med
ställvis förekommande häll och block.
Skogsmark, sly och smågranar.
Referenser:
Skriftlig källa:
Björck, N, Bondesson, W, Lindberg, K.
2016. Aspekter på mesolitikum i södra
Gästrikland. Arkeologi inför ombyggnad av
400 kV ledning mellan Stackbo och Hamra.
Arkeologisk utredning, förundersökning och
undersökning. Arkeologerna SHMM.
Rapport 2016:57.
---2018 års utredning: Obetydliga brytningsspår
i markytan. Karaktär, utbredning och
fornlämningsstatus kan inte bekräftas
okulärt.
2018-11-22 BWE, KJE
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DAGVATTENUTREDNING STACKBO

1

Inledning

Ett nytt datacenter planeras inom ett område vid Stackbo, ca 15 km sydväst om
centrala Gävle i Gävleborgs län, se Figur 1-1. Den aktuella fastigheten utgörs
idag av naturmark och består av produktionsskog och bevuxna
våtmarksområden. En mindre del består av öppen våtmark. Inom området finns
stora stenar och en kraftledning som går från nordväst till sydväst. Denna
utredning beskriver föreslagen dagvattenhantering för framtida bebyggelse inom
fastigheten.

Figur 1-1. Planområdet vid Stackbo

1.1

Dagvattenpolicy

I Gävle kommuns dagvattenpolicy anges principer för hur dagvatten ska
hanteras vid ny exploatering. Om möjligt ska dagvatten hanteras lokalt genom
infiltration och fördröjning (Dagvattenpolicy för Gävle Kommun, 2018).

1.2

Planerad bebyggelse

Planerad bebyggelse innefattar ett antal större byggnader, parkeringsplatser,
vägar, transformatorstationer och etableringsytor. Den första fasen av
byggnadsprocessen berör området norr om kraftledningen (73 ha). Området
söder om kraftledningen kan komma att användas för framtida expansion av
datacentret. Utredningsområdet omfattar totalt 153 ha, se Figur 1-2. Föreslagen
dagvattenhantering innefattar inte etableringsytorna då de är temporära och
visas därför inte i Figur 1-2.
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Figur 1-2. Utredningsområde och planerad markanvändning. Området avgränsas med
rödstreckad linje. Byggnader visas i lila färg, parkering i gul, transformatorstation i beige
och vägar i svart. Kraftledningar syns som tunna gråa linjer.

Grönområden antas ha en avrinningskoefficient på 0,1. Transformatorstationen
bedöms ha en avrinningskoefficient på 0,5. En sammanställning av
avrinningskoefficienter för olika markanvändning före och efter exploatering
samt den reducerade arealen för området redovisas i Tabell 1-1.
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Tabell 1-1. Markanvändning före och efter planerad exploatering

Area[ha]
Befintliga
förhållanden

Förhållanden
efter
exploatering

Avrinningskoefficient

Reducerad areal
[ha]

Grönyta

153.0

0.1

15.3

Total

153.0

0.1

15.3

Grönyta

117.5

0.1

11.7

Byggnader (tak)

23.2

0.9

20.9

Parkering (asfalt)

1.7

0.8

1.4

Transformatorstation

2.4

0.5

1.2

Väg

8.2

0.8

6.5

153.0

0.3

41.7

Totalt

2

Befintliga förhållanden och övergripande
förutsättningar

2.1

Markförhållanden och hydrogeologi

Den lokala topografin är relativt flack och markytan sluttar något mot väster.
Enligt genomförd geoteknisk utredning varierar marknivån från +65 och + 68 i
den västra delen av området och mellan + 70 och +74 i östra delen av området.
Vid den geotekniska undersökningen observerades två fria vattenytor med ett
vattendjup om ca 0,5 - 1 m. Grundvattenytan beror av nederbörd och ändras
med årstiden. Vid undersökningstillfället uppmättes den till 0,5 - 1 m under
markytan. Då grundvattennivåerna i området endast har observerats en kort tid
är det möjligt att grundvattenytan kan bli högre än uppmätta nivåer.
På grund av de höga grundvattennivåerna och våtmarksområdena inom området
bedöms infiltrationsmöjligheterna som mycket begränsade. Kompletterande
geotekniska undersökningar rekommenderas för att klargöra mark- och
vattenförhållanden och utreda ifall infiltration kan vara möjlig inom vissa delar
av området.
I denna utredning utgår föreslagen dagvattenhantering ifrån att infiltration inte
är möjlig på grund av höga grundvattennivåer. Föreslagen hantering består
istället av en traditionell lösning, där avrinning från ogenomsläppliga material
(byggnader, vägar, parkeringar etc.) avleds mot dagvattenledningar till ett eller
flera fördröjningsmagasin med utlopp till recipient.

http://projects.cowiportal.com/psc/A070065/Documents/03 Project documents/05_Site Development/Drainage/Svenska_Stackbo_Storm_Water_Management_Fully_build_v2_0.docx
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2.2

5

Recipienter

Två bäckar i närheten av området har identifierats som möjliga recipienter för
dagvatten; vattenförekomsten Kungsbäcken (även benämnd Valsjöbäcken),
väster om området, samt en liten bäck nordost om området som avrinner mot
Kungsbäcken, se Figur 2-1. Fortsättningsvis benämns Kungsbäcken som
Valsjöbäcken.

Figur 2-1. Recipienter av dagvatten i anslutning till området. Området avgränsas av
rödstreckad linje. Flödeslinjer visas i svart och recipienter med lila prickar.

I den tidiga planeringsprocessen är en medellutning om 10 ‰ önskvärd från
punkten där regnet faller till recipienten. De två kartorna i Figur 2-2 visar
lutningen inom utredningsområdet. De blå ytorna har en lutning om minst 10
‰ mot recipienten. De gröna ytorna lutar med 5 - 10 ‰.

http://projects.cowiportal.com/psc/A070065/Documents/03 Project documents/05_Site Development/Drainage/Svenska_Stackbo_Storm_Water_Management_Fully_build_v2_0.docx
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Figur 2-2. Lutning från uppströms punkt mot de två möjliga recipienterna. Figuren överst
visar att största delen av utredningsområdet har en lutning större än 10‰ mot
Valsjöbäcken

Figurerna visar tydligt att nästan hela området har en lutning på minst 10 ‰
mot Valsjöbäcken. Valsjöbäcken är därför bäst lämpad som recipient av
dagvatten ur ett avrinningsperspektiv.

2.3

Miljökvalitetsnormer

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har i Sverige införts genom att
miljökvalitetsnormer (MKN) fastställts för alla Sveriges ytvatten, grundvatten
och kustvatten. Regelverket innebär bl.a. att försämring av yt- och grundvatten

http://projects.cowiportal.com/psc/A070065/Documents/03 Project documents/05_Site Development/Drainage/Svenska_Stackbo_Storm_Water_Management_Fully_build_v2_0.docx
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inte får ske. Miljökvalitetsnormer är bl.a. ett verktyg för att komma till rätta
med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel dagvatten och
jordbruk och syftar till att reglera den kvalitet på miljön som ska uppnås vid en
viss tidpunkt. För ytvatten har huvudregeln varit att normen god status ska
uppnås för alla vattenförekomster till år 2015. Då det bedömts att god status
inte kunnat uppnås i tid för vissa ytvattenförekomster har tidsfristen för dessa
förlängts till 2021 eller 2027.
Vattenmyndigheterna bestämmer vilken miljökvalitet, d.v.s. miljökvalitetsnorm,
som ska uppnås för respektive vattenförekomst. En miljökvalitetsnorm baseras
på vattnets status idag samt en bedömning om vattnet är konstgjort, kraftigt
modifierat eller om ett undantag ska tillämpas. Statusen bedöms i sin tur med
hjälp av ett antal biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Ytvattenförekomster bedöms var sjätte år utifrån ekologisk
status/potential och kemisk status.
Recipienten Kungsbäcken (Valsjöbäcken) (VISS ID SE672488-156628) omfattas
av kvalitetskraven God ekologisk status till 2027 och God kemisk ytvattenstatus
(datum är ej specificerat). I den senaste statusbedömningen klassades den
ekologiska statusen som "otillfredsställande" och den kemiska statusen som
"uppnår ej god", se sammanställning i Tabell 2-1. Motivering till den ekologiska
statusen saknas. I VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) framgår dock att
bland annat den ekologiska statusen med avseende på hydrologisk regim i
vattendrag är otillfredsställande.
Tabell 2-1. Översikt MKN och statusbedömning för Kungsbäcken
Vattenförekomst

Ekologisk status

Kemisk status

Miljökvalitetsnorm

Kungsbäcken
(Valsjöbäcken)

Otillfredsställande

Uppnår ej
god

God ekologisk
status 2027
God kemisk ytvattenstatus

Den kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga halter av de
luftburna, långväga föroreningarna kvicksilver och polybromerad difenyleter
(PBDE) i fisk. Miljöproblem omfattar miljögifter, flödesförändringar samt
morfologiska förändringar och kontinuitet.
Skälet till att den hydrologiska regimen är otillfredsställande är att vattendraget
har letts om, vilket påverkar flödet (parametern "specifik flödesenergi i
vattendrag").
Avrinningen kommer att öka från utredningsområdet efter projektets
genomförande på grund av en högre andel hårdgjorda ytor så som byggnader
och vägar. Det kommer dock att säkerställas att avrinningen mot Valsjöbäcken
är den samma som idag (den naturliga avrinningen), så att den hydrologiska
regimen inte påverkas.

http://projects.cowiportal.com/psc/A070065/Documents/03 Project documents/05_Site Development/Drainage/Svenska_Stackbo_Storm_Water_Management_Fully_build_v2_0.docx
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3

Föreslagen dagvattenhantering

3.1

Dimensionerande utflöde till recipient

Avrinning från området rinner i dagsläget mot Valsjöbäcken. Det tillkommande
flödet från utredningsområdet planeras att fördröjas i dagvattendammar. Flödet
ut från dammarna föreslås motsvara den naturliga avrinningen från området
idag vid ett regn med 50-års återkomsttid (T = 50) med en klimatfaktor om
1,25.
Två metoder har används för att beräkna det dimensionerande utflödet ut från
dagvattendammarna 1) Svenskt vatten P110a och 2) Trafikverket MB310 för ett
50-årsregn med klimatfaktor om 1,25, se Tabell 3-1.
Tabell 3-1. Dimensionerande flöde till recipient, 50-års återkomsttid, klimatfaktor 1,25

Dimensionerande flöde till recipient

T50, klimatfaktor 1.25 [l/s]

Svenskt vatten p110a

1383

Trafikverket MB310

696

Flödet om 696 l/s valdes som det dimensionerande utflödet då det är det är det
lägsta flödet och därmed ett konservativt antagande för att skydda recipienten.
Då beräknad avrinning från grönytor är förenade med stora osäkerheter väljs
det lägsta utflödet för att öka säkerhetsmarginalerna.

3.2

Magasinsvolym och ledningssystem

Magasinsvolymen baseras på beräkningar enligt Svenskt vattens publikation
P110_10_6a, vilken är en bilaga till Svensk Vattens publikation P110.
Magasinsvolymen är dimensionerad för att fördröja ett 50-årsflöde med 30
minuters rinntid med en klimatfaktor om 1,25, vilket ger en magasinsvolym om
ca 21 500 m³. Parametrar som använts för att beräkna magasinsvolymen
redovisas i Tabell 3-2.
Tabell 3-2. Parametrar för att beräkna magasinsvolym

Parametrar

Värde

Enhet

Utflöde till recipient

696 l/s

Flöde per hektar reducerad
areal

16.7 l/s/red ha

Rinntid

30 min

Klimatfaktor

1.25 [-]

Återkomsttid

600 månader

Reducerad areal

41.7 ha
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Parametrar

Magasinsvolym

Värde

9

Enhet

21 500 m³

Det rekommenderas att dammarna utformas så att de har en permanent
våtvolym så att föroreningar kan sedimentera. Den permanenta våtvolymen
beräknas till 250 m³ per reducerad areal, vilket innebär att en total
permanentvolym om 10 400 m³ föreslås. Volymen kan fördelas i en eller flera
dammar.
Det rekommenderas att anlägga en försedimenteringsdamm innan själva
huvuddammen. Detta kommer att medföra minskat underhåll och leda till en
effektivare rening då flödeshastigheten till huvuddammen kommer att minska
signifikant. Det föreslås att försedimenteringsdammarnas volym utgör 10 % av
den permanenta våtvolymen, d.v.s. totalt ca 1 000 m³.
Vidare rekommenderas ett längd/bredd förhållande om 3:1 eller 4:1 för att
undvika döda zoner i huvuddammen med stillastående vatten. En konceptuell
figur han ses i Figur 3-1.

Figur 3-1. Konceptuell figur över dagvattendamm med försedimenteringssteg.

Om den permanenta vattenvolymen utformas till att ha ett medeldjup om 1 m
ger det en ytarea om 10 400 m². Fördröjningsvolymen (volymen ovanpå den
permanenta vattenvolymen) bör kunna utökas till 21 500 m³, vilket ger en total
ytarea om 21500 m² förutsatt 1 meters djup. Volymen kan fördelar mellan en
eller flera dammar. Föreslagen lokalisering för dammar kan ses i Figur 3-2.
Grundvattenytan är mycket ytlig i området, 1 - 0,5 m under markytan. För att
kunna anlägga en damm inom området behöver dammens botten troligen tätas.
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3.3

Dagvattenledningar

Dagvattenledningarna inom området och från dammarna till recipient föreslås ha
en minsta lutning om 5‰. Utloppsledningen föreslås lokaliseras enligt Figur
3-2. Lokaliseringen av dagvattendammen planeras ligga minst 50 meter från
kraftledningens yttersta fas.

Figur 3-2. Översiktlig principskiss av föreslagen ledningsdragning och lokalisering av
dagvattendammar. Magasinsvolymen fördelas förslagsvis mellan två dammar.

Figur 3-3. Lokalisering av dagvattendammar med 50 meter från kraftledningens yttersta
fas.
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4

Skyfallsanalys

4.1

Antaganden och modell

11

En översvämningsanalys har gjorts baserat på ett regn med 100-års
återkomsttid. Detta motsvarar ett vattendjup om ca 74 mm vid ett regn med en
varaktighet på 4 timmar.
Ett regn med 100 års återkomsttid förutspås öka 40% i intensitet och regndjup
om 100 år på grund av pågående klimatförändringar. Detta resulterar i ett
regndjup om ca 100 mm.
En del av regnet som faller på grönytorna antas infiltrera. Det kan antas att 40
mm infiltreras. En del av regnet som faller på hårdgjorda ytor (byggnader,
vägar, parkeringar etc.) omhändertas av det planerade dagvattensystemet. Ett
konservativt antagande har även gjorts om att 40 mm kan omhändertas av
dagvattensystemet. Regnet som använts i modellen är skillnaden mellan ett
100-årsregn (T100) som inträffar år 2120 och mängden som infiltrerar eller
omhändertas i dagvattensystem. En sammanställning av regndjup kan ses i
Tabell 4-1.
Tabell 4-1. Regndjup

T100
idag
(mm)

T100 år
2120
(mm)

Infiltration eller
omhändertagande i
dagvattensystem

Effektivt regndjup för
skyfallsanalys
(mm)

(mm)
74

100

40

60

Skyfallsanalysen har genomförts i programmet SCALGO Live. SCALGO live är en
statisk modell som visar ytvatten i ett stationärt tillstånd. En statisk modell tar
inte hänsyn till förändringar över tid utan ger en ögonblicksbild. SCALGO live
används främst som ett screeningverktyg för att identifiera problemområden.
Regndjupet sattes till 60 mm. Det rekommenderas att skyfall modelleras
dynamiskt när utformningen av dagvattensystemet är färdigt för att se hur
flödena förändras över tid.
Terrängmodellen (DTM) som använts i analysen har en upplösning på 2x2
meter. Datan har erhållits från lantmäteriet i början av 2017 och baseras på
flygburen LIDAR scanning som utförts från 2009 till 2016 enligt SCALGO Live.
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4.2

Analys

Utredningsområdet består av 6 byggnader och en transformatorstation.
Marknivåer för den omgivande terrängen kan ses i Figur 4-1.

Figur 4-1. Marknivåer inom utredningsområdet och dess omgivningar

Figuren visar skillnader i marknivå varierande från 49 m till 85 m ovan havet.
Marknivån lutar från öst till väst. Byggnaderna är generellt lokaliserade högt upp
i terrängen, vilket minimerar tillrinningsområdets storlek och minskar
översvämningsrisken inom utredningsområdet. En översikt av
översvämningsytor vid ett 100-årsregn och ytliga avrinningsvägar, baserat på
terrängmodell, kan ses i Figur 4-2.
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Figur 4-2. Översikt av översvämningsytor vid ett 100-årsregn och ytliga avrinningsvägar,
baserat på terrängmodell

Ett större översvämningsområde har identifierats söder om byggnaderna och
beror på en lokal lågpunkt. Det rekommenderas att lågpunkten fylls ut för att
förhindra skador på intilliggande byggnad. Vattendjupen i lågpunkten är ca 1
meter vid ett 100-årsregn. Genom höjdsättning kan vattnet styras i sydvästlig
riktning från byggnaderna mot recipienten. Det finns även en flödesväg mellan
byggnaderna i nordvästlig-sydostlig riktning vilken behöver tas hänsyn till vid
höjdsättningen av området. Flödesvägen bedöms inte som en risk på grund av
att tillrinningsområdet är litet.
Översvämningsrisken på grund av skyfall vid Stackbo bedöms som liten förutsatt
att rekommenderade åtgärder vidtas.

http://projects.cowiportal.com/psc/A070065/Documents/03 Project documents/05_Site Development/Drainage/Svenska_Stackbo_Storm_Water_Management_Fully_build_v2_0.docx
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5

Diskussion

Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada av en översvämning från
ett regn med 100-års återkomsttid och inte heller riskerar att skada nedströms
bebyggelse. I dagsläget utgörs markanvändningen nedströms av åkermark och
Kungsbäcken mynnar ut i en sjö ca 3 km från utredningsområdet. Risken för
skada på bebyggelse inom eller nedströms planområdet bedöms som liten.
Bedömningen om vilken återkomsttid dammar ska dimensioneras för baseras
främst baseras på risken för skada på bebyggelse. Den valda återkomsttiden på
50 år ger mycket stora dimensioner på de föreslagna dagvattendammarna, viket
medför stora schaktkostnader. En kortare återkomsttid om exempelvis 10 år kan
övervägas om risken för översvämning inom och nedströms planområdet
bedöms som acceptabel.

6
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7

Sammanfattning

PM Landskap har tagits fram som en delutredning inom projektet "Project Aqua".
Syftet är att ge kunskap och förståelse för det aktuella landskapet, och därigenom
bidra till att den kommande exploateringen får en utformning som i möjligaste mån
anpassas till platsens förutsättningar.
Ett platsbesök ägde rum i december 2018. Platsbesöket föregicks av insamlande
av underlagsmaterial, kartstudier samt studier av framtagna visualiseringar. Efter
platsbesöket studerades materialet vidare, kompletterades, analyserades och
sammanställdes.
Landskapet har studerats i en övergripande skala med avseende på tillblivelse,
kulturmiljö, markanvändning, ekologi, naturmiljö och landskapsbild för att sedan på
projektnivå brytas ned till sju stycken karaktärsområden. Alla karaktärsområden
ligger inte geografiskt inom det aktuella projektområdet men kan ändå komma att
påverkas av projektet. Karaktärsområdena som beskrivits är: 1. Sammanhängande
jordbrukslandskap, 2. Småbrutet jordbrukslandskap, 3. Småkuperat skogslandskap, 4. Flackt skogslandskap med lokala höjder, 5. Sumpskog, 6. Öppen myrmark, 7. Ledningsgator. De sju karaktärsområdena har beskrivits och analyserats i
en känslighetsanalys där karaktärsområdets känslighet/tålighet för en förändring av
markanvändningen beskrivs. Den planerade exploateringen innebär en helt ny typ
av anläggning i ett område som främst utgörs av skogsmark. Anläggningen kommer på en stor yta att bryta de befintliga mönstren vad gäller markanvändning, topografi och skala. Valet av lokalisering och bibehållandet av skyddande skogsridåer är avgörande för om byggnadsvolymerna blir exponerade från långt håll, även
utanför projektområdet. Särskilt känsliga för visuell påverkan anses de miljöer vara
som ingår i kategori 2. Småbrutet jordbrukslandskap, där människor har sin boendemiljö.
I det sista kapitlet 4.4 Slutsatser och rekommendationer presenteras slutsatser och
resonemang inför den fortsatta processen.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

En detaljplan för Valbo-Ön 11:1 och 5:3 är under framtagande. I området planeras
för energiintensiva verksamheter med fokus på IT och kommunikation, där närheten till ställverket i Stackbo är en viktig förutsättning. Projektet benämns "Project
Aqua".
Föreliggande rapport PM Landskap utgör en delutredning inom "Project Aqua" och
omfattar en landskapsanalys för det aktuella området kring Stackbo, cirka 15 km
söder om Gävle. Rapporten beskriver landskapets karaktär, områdets förutsättningar och den påverkan som projektet kan få på landskapsbilden.

Bild 1. Karta över projektområdets placering i ett större sammanhang, söder om Gävle. Källa:
Länsstyrelsen Gävleborg.
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Gävle kommun har utrett och kommit fram till bedömningen att den verksamhet
som detaljplanen möjliggör medför betydande miljöpåverkan jämfört med dagens
markanvändning. Därför ska konsekvenser för miljön och förslag på åtgärder för att
minska miljöpåverkan beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Som en
del i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen ingår föreliggande
landskapsanalys.
Detaljplaneområdet omfattar fastigheterna Valbo-Ön 11:1 och 5:3, som redovisas
på kartan nedan. Ur landskapsbildssynpunkt är dock gränserna inte lika distinkta
eftersom det som sker inom utredningsområdet både påverkas av och får påverkan på ett större område utanför gränserna, det så kallade influensområdet. Exempelvis kan de småbrutna gårdsmiljöerna vid Stackbo och Sågfäbodarna påverkas, trots att de inte ingår i detaljplaneområdet. De till utredningsområdet angränsande miljöerna uppvisar olika känslighet för planerad exploatering, vilket också
redovisas och belyses i landskapsanalysen.
Den del av fastigheten Valbo-Ön 11:1, som ligger väster om Laggarbovägen, ingår
i detaljplaneområdet, men är i dagsläget ej aktuell för exploatering. Därför ligger
fokus i PM Landskap på den östra delen av utredningsområdet.

Bild 2. Utredningsområdet, där fastigheterna Valbo-Ön 11:1 och 5:3 ingår. Området väster om
Laggarbovägen, här benämnt "Västra", är i dagsläget ej aktuellt för exploatering.
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Förutom landskapsanalysen har flera delutredningar tagits fram i samband med
arbetet med ny detaljplan. Hit hör Fördjupad förstudie av naturvärden, Valbo-Ön
11:1 och 5:3 (2018), samt Kulturmiljöutredning Stackbo och Valbo-Ön (2018), vilka
även har ingått i kunskapsunderlaget för utarbetandet av PM Landskap.

2.2

Syfte

Landskapsanalysen syftar till att ge bättre kunskap om landskapet som helhet för
att därigenom kunna bidra till att exploateringen får en bättre anpassning till platsens förutsättningar.
Landskapsanalysen ska ge förståelse för natur- och kulturgivna förutsättningar,
samt vilken funktion och betydelse landskapet har för människor, djur och växter.
Resultatet av analysen visar också på landskapets tålighet respektive känslighet
för förändringar.
Landskapsanalysen görs tidigt i projektet för att möjliggöra en lokalisering och utformning som harmonierar med omgivningen och som minimerar negativ påverkan.

2.3

Avgränsning och metod

Landskapsanalysens geografiska utbredning har inledningsvis nämnts i avsnittet
2.1 Bakgrund. Fokus ligger i utredningsområdets östra del där tyngdpunkten av
den planerade exploateringen väntas ske. Där natur- och kulturinventeringarna
begränsas till själva utredningsområdet/detaljplaneområdet, så måste landskapsanalysen sättas i ett större sammanhang. Det beror på att den förväntade byggnationen har ett större influensområde på landskapsbilden utöver det utpekade
utredningsområdet.
Framtagandet av landskapsanalysen bygger på flera etablerade metoder för områdes- och karaktärsanalyser, såsom LCA (Landscape Character Assessment) eller
landskapskaraktärsanalys. Trafikverkets handledning Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar (2016.01) har också varit en inspirationskälla. Metoden ger möjlighet att fördjupa analysen genom att börja i det övergripande landskapet och stegvis gå ner i skala.
Arbetet inleddes praktiskt med insamlande av information, kartstudier och ett fältbesök. Fältbesöket ägde rum december 2018 och sammanföll med säsongens
första snö, vilket inte utgjorde något hinder men som präglar bildmaterialet i denna
rapport. Efter platsbesöket följde ytterligare källstudier, analysarbete och sammanställning.
Vid framtagandet av PM Landskap har det ej varit helt klart vilken storlek och utformning som en framtida exploatering väntas få i det aktuella området. Det finns
därför endast enkla visualiseringar för att illustrera hur en byggnation skulle kunna
se ut från olika punkter i området.
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2.4

Landskapskonventionen och områdesskydd

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft år 2011. Sverige ratificerade konventionen och har därmed förbundit sig att inarbeta konventionens intentioner. Här understryks att landskapet är en gemensam tillgång, ett gemensamt
ansvar och att det är viktigt att samarbeta om planering, förvaltning och skydd av
denna resurs. Enligt konventionen är det angeläget att uppnå en hållbar utveckling,
grundad på "ett balanserat och harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön".
Det finns sedan tidigare ingen detaljplan för utredningsområdet och i gällande
översiktsplan för Gävle kommun finns heller inget specifikt skrivet om området.
Projektområdet väster om Laggarbovägen ingår i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.

Bild 3. Västra delen av projektområdet ligger i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde och är
markerat i kartan med en röd ring. Bild från skrift: Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens
vattenskyddsområde.

Enligt den fördjupade förstudien av naturvärden så innehåller inventeringsområdet
ingen skyddad mark. Ett objekt ur den nationella våtmarksinventeringen berörs
delvis inom området. Naturvärdesinventeringen identifierade totalt 19 st objekt med
naturvärdesklass, där de högre värdena (klass 3 och 4) utgjordes av kraftledningsgator med potentiell förekomst av väddnätfjäril, respektive myrmarker och sumpskogar.
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Kulturmiljöutredningen för området visar att det sammanlagt finns 19 st kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet. Av dem har fyra den antikvariska bedömningen fornlämning, och omfattar boplats, brytningsyta och kolningsgropar. Om anläggningsarbetena endast kommer att omfatta utredningsområdets östra del så
kommer ingen känd fornlämning att beröras.

Bild 4-5. Naturvärdes- och kulturmiljöutredning för projektet.
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3

Förutsättningar

3.1

Landskapet formas

3.1.1 Landskapet i stort
Projektområdet ingår i den naturgeografiska regionen nr 27 Skogslandskapet norr
om gränsen för norrlandsterrängen (Landskapet i Gävleborg, 2010). Regionen
kännetecknas av skog- och myrrika områden som är relativt låglänta och ofta
flacka.
Morän är den dominerande jordmånen, men lokalt förekommer finsediment, vilket
gett upphov till några större sammanhängande odlingsområden. Dessa är främst
lokaliserade kring större sjöar och vattendrag. Skogen dominerar dock landskapet
och består främst av barrskog med stora inslag av löv. Genom landskapet löper
stora grusåsar i nord-sydlig riktning.
Inlandsisen och dess avsmältning har starkt präglat landskapet. Hela det aktuella
området ligger under högsta kustlinjen vilket innebär att när isen slutligen smält
bort låg hela området under vatten. Denna gräns har stor betydelse för jordtäckets
sammansättning då jordmaterialet under högsta kustlinjen i olika grad har utsatts
för havsvågornas svallning med ursköljning och omfördelning av materialet som
följd. På höjderna är moränen generellt sett mer kraftigt svallad vilket innebär att
blockhalten där har förstärkts.
Åsarna som löper genom landskapet är uppbyggda av isälvssediment som avsattes av smältvatten från inlandsisen. Smältvattnet samlades upp i tunnlar under isen
och det grövre materialet avsattes under isen eller vid tunnelmynningen. Lättare
material transporterades längre ut från mynningen. Gävleåsen som löper i nordsydlig riktning strax väster om projektområdet uppkom på detta sätt.
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Bild 6. Jordartkarta över aktuellt område. Projektområde markerat med rött. Väg 56 följer
Gävleåsens sträckning väster om utredningsområdet. Källa: SGU

3.1.2 Projektområdet
Projektområdet öster om Laggarbovägen, som är aktuellt för exploatering, är cirka
153 ha stort. Totalt omfattar aktuella fastigheter (Valbo-Ön 11:1 och 5:3) i projektområdet cirka 185 ha. Projektområdet ligger på cirka 60-75 meters höjd över havet.
Terrängen är relativt flack och sluttar företrädelsevis svagt mot väster. Skogsmarken dominerar området, men öppnar upp sig vid myrmark, vid hyggen, i kraftledningsgatorna och vid den småskaliga gårdsbebyggelsen med tillhörande odlingsoch betesmarker vid Stackbo.
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Bild 7. Flygbild över området från sydost. Ungefärlig projektgräns markerad. Kraftledningsgatan
leder fram till ställverket i bildens övre mitt. Det småbrutna odlingslandskapet syns till vänster,
omgärdat av projektområdet, och de större sammanhängande åkrarna ligger i bildens övre högra
hörn.

3.2

Kulturmiljö och markanvändning

Kulturmiljöutredningen visar på att marken i området har använts och brukats under lång tid. En fornlämning av typen boplats från förhistorisk tid återfinns i utredningsområdets nordvästra del. En fornlämning i form av en brytningsyta utgör spår
av berg- eller mineralbrytning för tillverkning av redskap. Från senare tid har det
funnits spår av utmarkshävd genom fynd av husgrund till fäbod, stenröjd vall och
röjningsrösen. Träkolsframställning har efterlämnat de vanligaste spåren i området
när det gäller tidigare markanvändning. Fynden handlar om kolbottnar efter milor,
kolningsgropar och kolarkoja. En närliggande kolgrop har daterats till vikingatid,
medan rester av kolmilor kan härröra från så sent som 1940-tal. Kolfynden har
främst påträffats i skogsmarken i områdets östra delar. Kulturmiljöutredningen
karaktäriserar miljön och markanvändningen på följande sätt: "… konventionellt
utmarksområde. Både idag och i äldre tid har det använts för typiskt utmarksbruk
såsom exempelvis fäbodrift och kolning, först för lokalt blästbruk och senare åt
närbelägna järnbruk. Kulturvärdena är få och uppträder som punktobjekt eller begränsade ytor på stora inbördes avstånd."
Området används idag främst för skogsbruk och stora delar av skogen har avverkats under de senaste åren. För avverkningarna har en skogsväg anlagts. En
större kraftledningsgata skär genom området i sydöstlig-nordvästlig riktning. I norr
ansluter den till det stora ställverket i Stackbo. Ställverket är en viktig förutsättning
för planerna på en etablering av datahallar inom området. En annan kraftledning
tangerar den sydvästligaste delen av området.
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Bild 8. Ställverket i Stackbo, sett från väster.

Projektområdet används i viss omfattning för friluftsliv och rekreation, bland annat
för bärplockning och jakt. Inom området finns ett flertal jakttorn och även en timrad,
äldre jaktstuga. En skoterled passerar genom områdets östra delar och följer delvis
ledningsgatan. Vid ställverket i Stackbo viker leden av mot väster och korsar
Laggarbovägen. Övrigt rörligt friluftsliv, såsom ridning och vandring, sker annars
främst i området kring åsen väster om projektområdet.

Bild 9. Befintlig jaktstuga inom projektområdet.

Bild 10-11. Skoterleden och dess skyltning.

Både allmän väg - Laggarbovägen - och enskilda vägar genomkorsar utredningsområdet. De enskilda vägarna leder främst fram till gårdsbebyggelsen och därutöver finns även skogsbilvägarna Kabelvägen och Farfarsvägen.
Inne i själva projektområdet finns ingen bostadsbebyggelse. Bebyggelsen finns
invid eller i anslutning till Laggarbovägen, mellan projektområdets östra och västra
delar. Bebyggelsen består av villor och mindre jordbruksfastigheter med tillhörande
ladugårds- och uthusbyggnader. De allra flesta byggnader är rödmålade. Kring
gårdsbebyggelsen finns mindre betesmarker och vall.

Bild 12. Bebyggelsen finns samlad längs med eller i anslutning till Laggarbovägen.
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3.3

Ekologi och naturmiljö

Det aktuella området består främst av produktionsskog som domineras av ung tall,
med inslag av gran och björk och där fältskiktet är av lingonristyp. Då skogen är
brukad med moderna metoder är skogen likartad vad gäller trädslag och ålder. Andelen död ved är låg. Skogen är enligt naturvärdesinventeringen klassad som övrig
mark, det vill säga att den har ett lågt värde avseende biologisk mångfald. Flera av
objekten är också påverkade av dikning i olika utsträckning.
Inslag av mer artrika skogsmiljöer förekommer dock. I naturvärdesinventeringen för
området identifierades 19 stycken objekt som erhöll naturvärdesklass. Två objekt
klassades som högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Dessa utgörs av kraftledningsgator som bedöms vara möjliga habitat för den fridlysta och rödlistade väddnätfjärilen. I naturvärdesinventeringen rekommenderas att dessa objekt ej utsätts
för negativ påverkan och att lämplig skötsel av objekten utförs.
Fyra objekt klassades som påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och utgörs av
öppen myrmark eller tallsumpskog. Här rekommenderas att objekten sparas som
naturmark i detaljplanen och att på sikt avsätta ytterligare områden av tallsumpskog för att utveckla naturvärdena i dessa. Delar med torvbildande mark domineras av senvuxen tall med ett fältskikt av skvattram-lingon-odon-typ och med större
inslag av död ved.
Tretton områden klassades som visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Dessa utgörs till största delen av produktionsskog av tall och i vissa delar av gran. Områdena är aktivt brukade genom modernt skogsbruk och hyser generellt låga naturvärden. Förekomst av död ved och bestånd av revlummer hör till sådant som medför naturvärdesklassning av objekten.
I anslutning till Stackbo finns småbrutet odlingslandskap med hagar, betesmarker
och biotopskyddade objekt, såsom stenmurar, stenrösen och småvatten i odlingslandskap. Dessa har dock inte ingått i naturvärdesinventeringen då de ligger utanför utredningsområdet.
Valsjöbäcken slingrar genom samma jordbrukslandskap och är ett av få vattendrag
i kommunen som hyser vild öring, trots att bäcken är fragmenterad och delvis omgrävd i anslutning till odlingsbygder. För trafikanter som åker på Laggarbovägen är
Valsjöbäcken mest påtaglig i utredningsområdets södra del, där vägen och bäcken
korsar varandra.
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För att kunna analysera och bedöma projektområdets känslighet för exploatering
har projektområdet delats in i mindre delar som beskrivs som karaktärsområden.
Även områden utanför projektområdet beskrivs inom karaktärsområden om de anses kunna påverkas av projektet.
Indelningen av de olika karaktärsområdena har skett med hjälp av platsbesök, kartor, flygfoton och studier av bland annat naturmiljöutredning och topografiska förhållanden. Liksom alla linje- och gränsdragningar i ett levande landskap är dessa
gränser inte alltid så tydliga. De bör därför inte avläsas som absoluta gränser, utan
mer som ett stöd för fortsatt analys av landskapet.
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Bild 13. Indelning i karaktärsområden samt fotopunkter för de foton som redovisas på kommande
sidor.

Presentation av de identifierade karaktärsområdena:
1. Sammanhängande jordbrukslandskap
Norr om projektområdet finns ett större sammanhängande odlingslandskap. Det
avgränsas i väster av väg 56 med intilliggande bebyggelse och i öster och söder av
skogsmarker. Det flacka odlingslandskapet ger upphov till ett storskaligt landskapsrum där siktlinjerna är långa, särskilt i nordsydlig riktning. I nordost kopplas odlingslandskapet samman med jordbruksmarkerna på Valboslätten, som följer Gävleåns
sträckning nordost mot Gävle.
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Bild 14. Vy från väg 56 i det öppna jordbrukslandskapet mot projektområdet.

2. Småbrutet jordbrukslandskap
Området ligger utanför projektområdet och är kopplat till bebyggelsen som ligger
öster om Laggarbovägen. Projektområdet omsluter det aktuella området i öster,
väster och söder. Bebyggelsen är småskalig och består av mindre gårdar och villor, där flera ligger i direkt anslutning till Laggarbovägen. Intill bebyggelsen öppnar
åkrar och hagar upp mindre landskapsrum som omgärdas av den intilliggande
skogen eller av vegetationsridåer utmed diken och ägogränser. Åkrarna och hagarna ger upphov till siktlinjer och utblickar i framförallt öst-västlig riktning. Genom
området ringlar sig Valsjöbäcken. Det finns inga större landmärken som är synliga
på långt håll i landskapet. Däremot utgör ställverket i Stackbo ett lokalt landmärke/orienteringspunkt i anslutning till området. Ställverket döljs i stor utsträckning av omgivande vegetation om man måste komma det relativt nära för att det
ska vara synligt.

Bild 15. Småskalig gårdsbebyggelse och fält utmed Kabelvägen, öster om Laggarbovägen.

Bild 16. Vy från gård utmed Kabelvägen mot projektområdet som ligger i skogsmarken bortom
hagarna.
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Bild 17. Valsjöbäcken i anslutning till det småbrutna odlingslandskapet.

3. Småkuperat skogslandskap
Området sluttar mot väster och nordväst, vilket ger landskapet en tydlig riktning ner
mot bebyggelsen i området intill. Marken är blockrik. Området består till största
delen av produktionsskog. I södra delen av området har skog nyligen avverkats,
vilket öppnat upp siktlinjer mot bebyggelsen västerut. Där skogen inte har avverkats är siktlinjerna korta. En väg, Farfarsvägen, leder in och genom området. Från
vägen leder en stig till en mindre jaktstuga som planeras att flyttas till en ny plats.
På två platser finns dungar med sumpskog, som sparats när angränsande skog
har avverkats.

Bild 18. Småkuperat skogslandskap i ett avverkat område. Vy från höjd mot bebyggelse i väster.
Jmf med Bild 16 som tagits från motsatt håll.

Bild 19. Blockrik morän.
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4. Flackt skogslandskap med lokala höjder
I öster finns projektområdets högsta del. Terrängen är relativt plan med några höjder som ligger som flacka öar inom området. Området brukas med modernt skogsbruk och stora ytor har i den östra delen av området nyligen avverkats. Det har
öppnat upp stora öppna landskapsrum med långa siktlinjer i den tidigare slutna
skogen. Andra delar av området avverkades för 5-10 år sedan och där har planterad tall redan vuxit sig tät med avsaknad av utblickar som följd. Inom en ganska
kort tidshorisont kan därför landskapsrummet förändras här. Marken är blockrik.
Insprängt i området finns stråk med sumpskog, som står orörda efter avverkningen
och som ingår i våtmarksområdet Glimur. På två ställen inom området finns öppen
myrmark. Farfarsvägen leder in i området och avslutas med en vändplan.

Bild 20. Flackt skogslandskap i ett avverkat område. Ej avverkad sumpskog till höger i bild.

Bild 21. Flackt skogslandskap med yngre vegetation.

Bild 22. Flackt skogslandskap med ej avverkad vegetation, sumpskog.
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5. Sumpskog
Insprängt i områdena Småkuperat skogslandskap och Flackt skogslandskap med
lokala höjder finns stråk med sumpskog. Skogen har i naturvärdesinventeringen
fått bedömningen påtagligt naturvärde (klass 3) alternativt visst naturvärde (klass
4). I och med att avsnitten med sumpskog har sparats då omgivande skog har avverkats, så står sumpskogarna kvar som öar i hyggen eller i yngre produktionsskog.

Bild 23. Sumpskog som ingår i våtmarken Glimur.

6. Öppen myrmark
Naturvärdesinventeringen identifierade två mindre objekt som består av öppen
myrmark (med en täckning av trädkronor på mindre än 30%). Båda med bedömningen naturvärdesklass 3. De öppna myrmarkerna utgör ett karaktäristiskt landskapsrum med sviktande golv av vitmossa, tuvor och mellanliggande blötare partier. Rummen omgärdas av tallskog.

Bild 24-25. Tallmosse som omger öppen myrmark.

7. Ledningsgator
Projektområdet öster om Laggarbovägen genomkorsas av en ledningsgata i sydöstlig-nordvästlig riktning. Avsaknaden av träd ger långa öppna siktlinjer i ledningsgatans sträckning med relativt skarpa kanter mot omgivande skog. I ledningsgatan står höga ledningsstolpar av fackverkstyp. De korta siktlinjerna i omgivande skog gör dock att de inte syns förrän man kommer tätt inpå dem eller befinner sig i ledningsgatan. Ledningsstolparna utgör lokala landmärken synliga från de
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håll där skogen öppnar upp sig. I ledningsgatorna finns jakttorn utplacerade. I naturvärdesinventeringen bedömdes ledningsgatorna som naturvärdesklass 2, högt
naturvärde.

Bild 26. Ledningsgata

4.2

Känslighetsanalys

Utifrån de identifierade karaktärsområdena har en känslighetsbedömning utförts.
Det handlar om hur olika områden kan tåla en förändrad markanvändning, vilka
områden som är särskilt känsliga och att peka på såväl svårigheter som möjligheter vid vidare planering. Här sammanfattas karaktärsområdenas känslighet och
potential:
1. Sammanhängande jordbrukslandskap
Området ligger utanför projektområdet. Det öppna jordbrukslandskapet ger långa
öppna siktlinjer men också långa avstånd. En byggnadshöjd som inte sträcker sig
över trädtopparna kommer ej att bli synligt på långt håll förutsatt att en skärm av
skog bibehålls i norra delen av projektområdet. Om planerade byggnader läggs
nära den norra tomtgränsen och grannfastigheten avverkar all framförvarande
skog kan byggnaderna bli synliga på långt håll. Avstånden bedöms dock bli så
pass stora mellan det öppna landskapet och nyetableringen att landskapsbilden
inte påverkas nämnvärt.
2. Småbrutet jordbrukslandskap
Området ligger utanför projektområdet men en exploatering kan betyda en visuell
påverkan även för detta område. En etablering av stora byggnadsvolymer i den
intilliggande skogsmarken kan därför få stor påverkan på den småskaliga odlingsbygden. Se vidare resonemang under rubriken 3. Småkuperat skogslandskap.
3. Småkuperat skogslandskap
Lågkomplexa områden med produktionsskog är ur landskapsbildssynpunkt generellt sett inte så känsliga för påverkan. Planerade byggnader kommer att synas,
men inte förrän man kommer nära då siktlinjerna i skogen är korta. Detta bygger
dock på att befintlig omgivande skog finns kvar. Dagens moderna skogsbruk innebär att skogen är i en ständig omvandling, där gallring och avverkning ger upphov
till förändringar i landskapsbilden, då nya siktlinjer och öppna områden skapas.
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Det aktuella området småkuperat skogslandskap ligger topografiskt sett högre än
intilliggande område benämnt småbrutet jordbrukslandskap. En exploatering inom
området småkuperat skogslandskap skulle bli synlig från bebyggelsen i det småskaliga jordbrukslandskapet om inte uppvuxen skog finns kvar/etableras som en
visuell skärm mellan bebyggelsen och exploateringen. Då höjdskillnaderna i denna
del av projektområdet är större än i andra delar skulle en byggnation här också
innebära ett större ingrepp i miljön i fråga om schaktning och fyllning, vilket påverkar landskapsbilden. En sak att beakta är också effekten av ett stängsel kring området. Önskvärt är att man med placeringen försöker minimera den barriäreffekt ett
stängsel får.
4. Flackt skogslandskap med lokala höjder
Likt område nr 3 småkuperat skogslandskap är området flackt skogslandskap ur
landskapsbildssynpunkt generellt sett inte så känsligt. Detta på grund av den flacka
topografin och den slutna karaktären på skogen. Siktlinjerna inom skogen är korta.
I likhet med område nr 3 bygger detta på att skogen får stå kvar som en visuell
skärm, av tillräcklig bredd och höjd, mellan exploateringen och omgivningen. I det
flacka skogslandskapet öster om ledningsgatan är avstånden större till bostadsbebyggelsen, vilket innebär att anläggningen får ett mindre dominerande intryck för
de närboende. Det flackare landskapet ger också förutsättningar för en bättre terränganpassning med mindre omfattning av schaktning och fyllning.
5. Sumpskog
Sumpskogspartierna är kvar som öar i produktionsskogen, ibland som dungar i ett
omgivande hygge. Så småningom växer skogsplanteringen på nytt upp kring
sumpskogen. Om delar av sumpskogen kan sparas vid den planerade exploateringen så är det positivt, men kan ändå ge ett fragmenterat intryck bland de hårdgjorda ytorna och huskropparna.
6. Öppen myrmark
Små landskapsrum, som är känsliga för påverkan. Båda myrmarkerna inom utredningsområdet riskerar att tas i anspråk. Ur en biologisk synvinkel är de dock redan
kraftigt påverkade genom skogsbruk, vägar, kraftledning och dikning. Biotopen är
dessutom regionalt relativt vanligt förekommande.
7. Ledningsgator
Med hänsyn till gällande skyddsavstånd planeras inga byggnader ligga närmare än
100 meter från kraftledningarna. Det innebär att miljön i ledningsgatan med sina
höga naturvärden och långa siktlinjer förblir relativt intakt. Om trädridåerna utmed
ledningsgatans sidor kan stå kvar i så stor utsträckning som möjligt, så bidrar det
till att dessa långsträckta rum fortsatt knivskarpt skär genom landskapet, samtidigt
som brynridåerna mildrar intrycket av de stora byggnadsvolymerna som planeras i
öster. Ny vägdragning kommer att korsa ledningsgatan. Önskvärt är att vägen korsar ledningsgatan vinkelrätt för att minimera intrången och av samma anledning
undviks stora hårdgjorda asfaltsytor i kraftledningsgatan.
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Visualisering

Visualiseringarna ingår i värderingen av projektets påverkan på landskapet. Några
viktiga fotopunkter har valts ut för att illustrera hur byggnaderna kan komma att
upplevas. Byggnaderna som illustreras på visualiseringarna har en nockhöjd på 6
meter och är 400 meter långa. Senare har en byggnadshöjd på 9 meter med en
nockhöjd på 15 meter diskuterats. Vid framtagandet av PM Landskap var den slutgiltiga storleken för byggnaderna ej fastställd.

Bild 27. Förslag till placering av byggnader i ett tidigt skede, samt fotovinklar för visualiseringar.

Bild 28. Visualisering från bebyggelsen väster om projektområdet. Fotovinkel CAM 1 enligt bild
27. Jämför även med vy bild 16.
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Bild 29. Visualisering i ledningsgatan sett från en punkt nära ställverket i Stackbo. Fotovinkel
CAM 2 enligt bild 27.

Bild 30. Förslag placering byggnader inpassat i flygfoto. Sett från öster. Fotovinkel CAM 3 enligt
bild 27.
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Slutsatser och rekommendationer

Olika landskapsavsnitt har olika förutsättningar och tålighet för en sådan omfattande byggnation och anläggning som projektet innebär. I detta kapitel presenteras
slutsatser och rekommendationer inför det fortsatta arbetet.
Förslag på riktlinjer att beakta i den fortsatta gestaltningsprocessen:

›

Lokalisering. I detta skede är det oklart hur stor anläggningen blir och hur
många byggnader som är önskvärt för verksamheten. Ur landskapsbildssynpunkt förordas den östligare etableringsytan, det vill säga öster om kraftledningsgatan. Anledningen är främst att distansen till den småskaliga bostadsbebyggelsen vid Stackbo blir längre, vilket ger en större buffertzon till denna
känsligare miljö. Dessutom är terrängen flackare i det östligare läget och anläggningen kan därför vara lättare att terränganpassa.

›

Vegetationsridåer. Identifiera känsliga punkter där exploateringen kan bli
synlig och återetablera skog i ett tidigt skede som en visuell avgränsning mellan exploateringen och omgivningen. Vid etablering av vegetationsridåer i
gränsen mellan den nya anläggningen och befintliga landskapsrum eftersträvas brynkaraktär vid artval och placering. Det skapar förutsättningar för biologisk mångfald och ger visuellt en naturligare och effektivare avskärmning.
Särskilt utsatt läge är där människor har sin boendemiljö. Det är också viktigt
hur "skärmen" tas hand om, så att man i framtiden inte avverkar allt på en
gång.

›

Terränganpassning. Målsättningen måste vara att den nya anläggningen ska
inpassas i terrängen på ett väl fungerande sätt. God landskapsanpassning innebär att anläggningen tar stöd i befintlig terräng och anpassas efter rådande
strukturer och element i landskapet, vilket är lättare sagt än gjort när det handlar om en så stor etablering. Även vid etablering på de mer flacka landskapspartierna innebär byggnadernas storlek att det kommer att krävas omfattande
schaktning och fyllning. Därför är det viktigt med en omsorgsfull masshantering och gestaltning under projektering och byggskede. Exempelvis kan släntlutningar varieras, slänter kan jordtäckas med vegetationsjord från området
som innehåller en naturlig fröbank, höga slänter kan terrasseras och planteras
för att minska intrycket.

›

Masshantering. Till punkten ovan om terränganpassning, ansluter även hanteringen av överskottsmassor. Här krävs en genomtänkt hantering. Felaktigt
placerade överskottsmassor kan förstärka exploateringens omgivningspåverkan genom onaturliga formationer och sår i landskapet. Rätt placerade kan
massorna bidra till att minska intrycket av nyetableringen. Kanske kan överskottsmassor även bidra till att återställa landskapet vid närbelägna, avslutade
grustäkter.

›

Önskad/oönskad barriär. Av säkerhetsskäl kommer stängsel att krävas kring
anläggningen, vilket från verksamhetens sida skapar en önskad barriär. Genom en noga övervägd utformning och minimerad utbredning av stängsel kan
oönskad barriäreffekt undvikas för både människor och djur, såväl visuellt som
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fysiskt. Tillfartsvägar till området bör ej ha inhägnad för att inte påverka viltstråk och friluftsliv i onödig omfattning. Rörelsemönster kommer att påverkas
och lämpliga kompensationsåtgärder bör vidtas. För det rörliga friluftslivet kan
det innebära ny sträckning av skoter- och vandringsled.

›

Riktningar och reflektion. Hur byggnaderna placeras och orienteras i landskapet har betydelse för hur de exempelvis exponeras mot omgivande bebyggelse. Solstudier behöver göras för att ta reda på hur ljusreflektioner från de
stora, ljusa taken kan påverka omgivningen, då varje tak är 400 x 45 meter
och troligen vitmålade eller i metall för att minimera värmeinstrålningen.

›

Skala. Det är mycket stora byggnader som planeras att byggas. Varje byggnad är 400 x 45 meter och då blir även grupperingen av flera sådana
huskroppar väsentlig ur landskapsbildssynpunkt. Hur de om möjligt kan samverka och dölja varandra, istället för att förstärka intrycket av den monumentala volymen. Området som avsätts som byggbar yta i detaljplanen är stort,
vilket möjliggör för en flexibilitet vid inplacering av byggnaderna under planeringsskedet. Vidare undersökningar krävs för att om möjligt bevara naturvärden, våtmarker m m.

›

Komplexitet och gröna miljöer inom anläggningen. Hur utformas ytorna
kring byggnaderna för att inte skapa en "monokultur" av hus och asfalt? Det
bör vara möjligt att skapa gröna miljöer inom anläggningen för omhändertagande av dagvatten och för att gynna biologisk mångfald. Det skapar även
möjlighet för personalen att få tillgång till gröna miljöer för utblickar och som
vistelseytor vid raster. Helst ska det inte enbart vara gröna öar utan stråk, som
förbinder miljöerna och ger spridningsmöjligheter för flora och mindre fauna.
Vid plantering av träd och buskar ska främst arter väljas som är naturligt förekommande i området.

›

Dagvattenhantering. Stora takytor och stora hårdgjorda markytor kommer att
leda till ansamling av stora mängder dagvatten, vilket redovisas i en separat
dagvattenutredning. En eller två större dagvattendammar planeras att anläggas inom området för rening och fördröjning av dagvatten. Dammarna bör gestaltas som våtmarker med god landskapsanpassning. Vid anläggande av
trummor för dagvatten bör även möjlighet till anläggande av faunapassager
ses över.

›

Ny väg. En ny väg planeras in till verksamhetsområdet. På delar av sträckan
kan den sammanfalla med Farfarsvägens sträckning, men behöver naturligtvis
vara bredare. Vägens linjeföring i höjd- och sidled skall vara harmonisk och ta
hänsyn till tekniska krav, säkerhet och topografi. Vägslänter utformas så naturligt som möjligt genom modellering och genom att jordtäckas. Vid korsande
av kraftledningsgatan eftersträvas om möjligt en vinkelrät passage för att minimera påverkan på biotopen och på angränsande vegetationsridåer, som är
viktiga för att rama in och minska intrycket av byggnaderna. Av samma anledning undviks också stora hårdgjorda uppställningsytor i ledningsgatan. Restytor som uppkommer vid rivning av befintlig väg återställs så att de till form
och funktion integreras med omgivningen så att de åter kan bli skogsmark.
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›

Belysning. Ett område som idag i stor utsträckning är mörkt kommer genom
byggnationen att förses med belysning. Av säkerhetsskäl kommer anläggningen att vara belyst under dygnets mörka timmar. Det kan innebära att anläggningen blir mer iögonfallande när det är mörkt ute. Ett belysningsprogram
bör tas fram för att bland annat se över hur krav på säkerhet kan uppnås utan
att störa omgivningen och om effektbelysning kan bidra till god gestaltning.

›

Byggskede. Störningarna under byggskedet påverkar även landskapsbilden.
Det gäller bland annat tillfälliga upplag av massor, instängsling och säkerhetsbelysning av byggarbetsplatsen, uppställning av byggbodar och kranar, anläggande av byggvägar och tillfällig bortledning av vatten. Anläggningsarbetena kan komma att pågå under flera år och det är viktigt att ta fram riktlinjer
så att miljöer inte skadas permanent av de tillfälliga åtgärderna. Återställningsarbetena blir också viktiga. Likaså att planteringsarbeten om möjligt sker
tidigt, så att etablering och tillväxt redan är igång när anläggningen står klar.

›

Kulturhistoria. Ta hänsyn till områdets kulturhistoria vid utvecklingen av området. Det gäller hänsynstagande till de angränsande boendemiljöerna i det
småbrutna jordbrukslandskapet, men kan även handla om att bevara kulturhistoriska spår i skogslandskapet.

Bild 31. Projektområdet, där de långa skuggorna förstärker struktur och rumslighet. De streckade
linjerna visar kraftledningsgatornas riktningar genom landskapet.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Planområdet ligger cirka 15 km sydväst om centrala Gävle i Gävleborgs län. Området är tidigare inte planlagt. Den nya detaljplanen "Detaljplan för Valbo-Ön
11:1, m.fl." beskriver området som lämplig för energiintensiva verksamheter
genom närheten till ställverket vid Stackbo. Området planeras i huvudsak för
verksamheter med fokus på IT och kommunikation, t.ex. datahallar.

Figur 1. Planområdets läge (karta: NVDB).

1.2

Syfte

Denna trafikutredning syftar till att beskriva de trafikala konsekvenserna av en
exploatering av planområdet i enlighet med detaljplanen.

1.3

Avgränsning

Utredningsområdet för trafikutredningen har avgränsats geografiskt enligt
Figur 2. Avgränsningen har gjorts utifrån vilka vägar som bedöms få ett icke försumbart tillskott av trafik som ett resultat av exploateringen. De statliga vägar
som ingår är väg 531 Laggarbovägen samt väg 56 Hedesundavägen/Valbovägen. Utöver det påverkas ett par enskilda vägar i nära anslutning till planområdet. E16 har motorvägsstandard och bedöms klara den tillkommande trafiken.
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Figur 2. Utredningsområde (karta: NVDB).

Konsekvensanalysen av driftskedet görs för prognosåret 2040. För byggskedet
studeras år 2025.
Innehållsmässigt behandlar utredningen samtliga trafikslag. Då anläggningen i
huvudsak bedöms alstra bil- och lastbilstrafik ligger dock fokus i utredningen på
att belysa konsekvenser för vägtrafik.

2

Förutsättningar

2.1

Området

Planområdet ligger strax söder om Stackbo, cirka 15 kilometer söder om Gävle.
Området kring planområdet består i dagsläget av produktionsskog och ägs av
Bergvik skog. Inom planområdet finns en skogsväg, Kabelvägen, som anlades i
samband med att kraftledningen byggdes.

2.2

Föreslagen exploatering

Inom planområdet skapas möjlighet att uppföra lätt industri. Området är i första
hand tänkt för anläggning av datahallar. Detaljplanen medger utbyggnad med
totalt 10 st datahallar där 4 st uppförs i fas 1 (söder om kraftledningsgatan) och
6 st i fas 2 (norr om kraftledningsgatan). Datahallarna är rektangulärt utformade och varje byggnad består av fem mindre datacenter med teknisk utrustning, kylsystem, släckningssystem, elkraft m.m. Byggnaderna är cirka 400 m
långa, 60 m breda och med en höjd på ca 8,3 m. I datahallarnas ena ände finns
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en kontorsdel. I anslutning till kontorsdelen tillkommer en parkering med 54 bilplatser/datahall.
Anläggningen föreslås trafikförsörjas via en nordlig väg (fas 2) som ansluter till
Stackbovägen vid ställverket samt en sydlig entré (fas 1) som ansluter direkt
mot Laggarbovägen. Vägarna föreslås få asfaltsbeläggning med en bredd på
8,0 m. Inom området kommer interna vägar anläggas som förbinder de olika
datahallarna. Kabelvägen passerar genom planområdet och föreslås läggas om
och anslutas till den norra tillfartsvägen.
Verksamheten har höga säkerhetskrav vilket innebär att datahallarna med tillhörande byggnader omges av ett kraftigt stängsel. Området kommer vara automatiskt övervakat och ha vaktpersonal. Vakthus kommer finnas inom området.

Figur 3. Föreslagen exploatering.
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2.3

5

Väginfrastruktur

Nedan beskrivs nuvarande vägnät inom utredningsområdet.

Väg 56 Valbovägen

Väg 56 Hedesundavägen
Stackbovägen

Kabelvägen

Väg 531 Laggarbovägen

Figur 4. Nuvarande vägnät (karta: Google).

2.3.1 Stackbovägen
Stackbovägen är en mindre enskild väg som trafikförsörjer ett tiotal fastigheter i
närheten av ställverket. Vägen är ca 5,0 m bred och fastigheterna ligger i nära
anslutning till vägen. Trafikmängden är okänd men uppskattas till ca 50 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h men vägens utformning medger
en betydligt lägre hastighet. På vägen mot ställverket passeras en bro över ett
vattendrag och vägen är belagd med asfalt på denna del.
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Figur 5. Stackbovägen.

2.3.2 Kabelvägen
Kabelvägen är en skogsväg som anlades i samband med att kraftledningen
byggdes. Vägen används för skogsbruket och till viss del rekreation och jakt.
Vägen är belagd med grus, är ca 2,5 m bred och hastighetsbegränsad till 70
km/h. Ca fem fastigheter ligger längs vägen. Trafikmängden är okänd men uppskattas till ca 30 fordon/dygn.
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Figur 6. Kabelvägen.

2.3.3 Väg 531 Laggarbovägen
Laggarbovägen är en ca 6,0 m bred asfalterad statlig väg. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h förutom den norra delen, från anslutningen med Hedesundavägen till en punkt strax söder om anslutningen med Stackbovägen, där det är
50 km/h. Längs 50-sträckan finns ett tiotal fastigheter med direktanslutning mot
Laggarbovägen. Trafikmängden (ÅDT år 2015) uppgår till 460 fordon/dygn
varav 30 tunga fordon.
Vägrenarna är smala och det finns ingen separering för oskyddade trafikanter.
Vägen är belyst mellan Hedesundavägen och Stackbovägen. Därefter saknas belysning.
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Figur 7. Laggarbovägen.

Anslutningen mot Hedesundavägen består av en trevägskorsning utan svängkörfält där trafik från Laggarbovägen har väjningsplikt.

Figur 8. Korsningen Laggarbovägen-Hedesundavägen.
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2.3.4 Väg 56 Hedesundavägen
Hedesundavägen har en högre standard än Laggarbovägen. Vägen är statlig och
hastighetsbegränsningen är 80 km/h förutom en sträcka strax norr om anslutningen med Laggarbovägen till Valbovägen där hastigheten är sänkt till 50
km/h. Där är också vägen belyst. Vägsektionen är ca 7,2 m bred med smala
vägrenar. Separering saknas för oskyddade trafikanter förutom på en kort
sträcka.
Trafikmängden (ÅDT år 2015) uppgår till 2 220 fordon/dygn varav 610 tunga
fordon söder om anslutningen med Laggarbovägen och 2 720 fordon/dygn varav
750 tunga fordon på norra sidan.
Vägen passerar i sin norra del, närmast Valbovägen, genom samhället Överhärde. Tre fastigheter finns också strax norr om korsningen med Laggarbovägen. Söder om Laggarbovägen finns anslutande vägar till Gävle flygplats och en
motorstadion. I övrigt passerar vägen till stora delar genom skog.

Figur 9. Hedesundavägen.

Korsningen med Valbovägen sker i en trevägskorsning där det är väjningsreglering från Hedesundavägen. Korsningen har målade mittrefuger i alla tillfarter och
det är ett vänstersvängskörfält från Valbovägen norrifrån för sväng mot Hedesundavägen.
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2.3.5 Väg 56 Valbovägen
Väg 56 fortsätter längs denna del på Valbovägen. Vägen passerar samhällena
Överhärde och Ytterhärde innan den når trafikplats Mackmyra och området runt
Valbo köpstad. Trafikmängden (ÅDT år 2015) är här 5 430 fordon/dyn varav 890
tunga fordon.
Hastighetsbegränsningen är 80 km/h förutom genom Överhärde där det är 50
km/h. Vägen är ca 9,0 m bred och har belysning. Separat gång- och cykelväg
finns längs en del av sträckan.

Figur 10. Valbovägen.

2.4

Gång- och cykelinfrastruktur

Det saknas separering för oskyddade trafikanter längs större delen ovan beskrivna vägnät och gående och cyklister får röra sig i blandtrafik. Enligt uppgift
från Trafikverket finns en ny gång- och cykelväg längs Valbovägen med i deras
långsiktiga planering. I övrigt finns inga kända planer på ny gång- och cykelinfrastruktur inom utredningsområdet.

2.5

Kollektivtrafikutbud

Närmaste kollektivtrafik är busslinje 48 som trafikerar sträckan Gysinge/Hedesunda-centrala Gävle. Hållplatsen Stackbo ligger ca 1,5 km gångväg från
planområdet. Restiden till centrala Gävle från Stackbo är ca 15 minuter.
Bussen kör två turer under morgonen och två turer på eftermiddagen vardagar i
riktning mot Hedesunda/Gysinge. I motsatt riktning är det två turer på morgonen, tre på eftermiddagen och en på kvällen. Det är också en tur per natt under
helger i riktning mot Gävle.
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Figur 11. Busslinjekarta (källa: X-trafik).

3

Trafikanalys

3.1

Byggskede

3.1.1 Förutsättningar
Under byggskedet kommer en byggnad uppföras i taget. För att bedöma förväntade trafikmängder har uppgifter från en liknande exploatering i Irland använts.
Mellan 250 och 450 personer kommer att arbeta inom planområdet under
byggskedet. På grund av bristande kollektivtrafikutbud och cykelinfrastruktur
uppskattas samtliga ta sig till arbetsplatsen med bil. Genomsnittlig beläggning
per bil antas vara 2,5 personer vilket ger en trafikalstring på 100-180 fordon/dygn. För trafikanalysen förutsätts 180 fordon. Utöver detta tillkommer i
genomsnitt en tung transport per dag under hela byggskedet.
Dagens trafik har räknats upp till prognosåret 2025 med 0,7 % per år enligt Trafikverkets trafiktillväxttal för Gävleborgs län. 90 % av trafiken till/från planområdet antas trafikera väg 56 norrut mot E16 och 10 % väg 56 söderut. Ingen trafik
bedöms använda Laggarbovägen söderut.
Maxtimmen uppkommer för- och eftermiddag då de som arbetar på byggarbetsplatsen ska ta sig till och från planområdet. 50 % av den alstrade dygnstrafiken
tar sig till byggarbetsplatsen på morgonen och motsvarande andel från byggarbetsplatsen på eftermiddagen. För övrig trafik antas maxtimandelen vara 10 %.
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3.1.2 Trafikmängder 2025
Under byggskedet uppskattas entreprenaden alstra ca 360 fordonsrörelser/dygn
(ÅDT år 2025) varav ca 2 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid arbetsdagens
början och slut då ca 180 fordon, varav 1 tungt fordon, tar sig till och från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i båda riktningar (in/ut).
I Tabell 1 och 2 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet. Redovisningen avser en situation då fas 2 är under byggnation och
byggtrafiken går via Stackbovägen.
Tabell 1. Trafikmängder ÅDT år 2025 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
54
4,0%
362
0,6%
416
1,0%
Väg 531 Laggarbovägen
493
6,5%
362
0,6%
855
4,0%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 380 27,5%
36
0,6%
2 417 27,1%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
3 721 21,6%
326
0,6%
4 046 19,9%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
5 822 16,4%
326
0,6%
6 148 15,6%

Tabell 2. Trafikmängder maxtimme år 2025 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
5
4,0%
181
0,6%
186
0,7%
Väg 531 Laggarbovägen
49
6,5%
181
0,6%
230
0,5%
Väg 56 Hedesundavägen syd
238 27,5%
18
0,6%
256 25,6%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
372 21,6%
163
0,6%
535 15,2%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
582 16,4%
163
0,6%
745 12,9%

3.2

Driftskede

3.2.1 Förutsättningar
Personalen dagtid uppgår till 35 personer/byggnad och nattetid 10 personer/byggnad. Därtill kommer besökare samt leveranser till verksamheten. Datahallarna kommer att vara bemannade dygnet runt i tre skift. Antal personal, besökare och leveranser under de tre skiften har uppskattats enligt Tabell 3 och
grundar sig dels på information från verksamhetsutövaren och dels på uppgifter
från en liknande exploatering av samma omfattning i Irland.
Tabell 3. Antal personal, besökare och leveranser per skift.

Antal per byggnad

7:3015:30

15:30- 23:3023:30 7:30

Vardagar
Personal
Besökare
Leveranser (lastbilar in och ut)

35
25
10

35
15
2

10
0
0

Helger
Personal
Besökare
Leveranser (lastbilar in och ut)

35
5
0

35
0
0

10
0
0

Avståndet till närmaste busshållplats är ca 1,5 km gångväg och avståndet med
cykel både från centrala Gävle och Sandviken är ca 15 km. Om inga åtgärder utförs för att förbättra kollektivtrafikutbudet antas att en övervägande majoritet
av anställda och besökare tar sig till planområdet med bil. Här förutsätts konservativt att samtliga reser med bil. En viss samåkning bör dock förekomma, här
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antas en beläggning per bil på 1,25 personer i enlighet med liknande exploatering i Irland.
Dagens trafik har räknats upp till prognosåret 2040 med 0,7 % per år enligt Trafikverkets trafiktillväxttal för Gävleborgs län. 90 % av trafiken till/från planområdet antas trafikera väg 56 norrut mot E16 och 10 % väg 56 söderut. Ingen trafik
bedöms använda Laggarbovägen söderut.
Maxtimmen förväntas uppkomma under skiftbytet mellan eftermiddagspass och
kvällspass, ca kl 15-16. 10 % av dygnstrafiken som alstras av besökare och leveranser antas ske under maxtimmen.

3.2.2 Trafikmängder 2040
Fullt utbyggd uppskattas verksamheten alstra ca 1 850 fordonsrörelser/dygn
(ÅDT år 2040) varav ca 90 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid skiftbyte på
eftermiddagen (ca 15-16) då ca 580 fordon, varav 3 tunga fordon, tar sig till och
från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i båda riktningar (in/ut).
I Tabell 4 och 5 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet.
Tabell 4. Trafikmängder ÅDT år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
60
4,0%
1107
4,6%
1 167
4,6%
Väg 531 Laggarbovägen
548
6,5%
1 846
4,6%
2 393
5,1%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 643 27,5%
185
4,6%
2 828 26,0%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
4 131 21,6%
1 661
4,6%
5 792 16,7%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
6 465 16,4%
1 661
4,6%
8 126 14,0%

Tabell 5. Trafikmängder maxtimme år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
6
4,0%
347
0,5%
353
0,6%
Väg 531 Laggarbovägen
55
6,5%
579
0,5%
634
1,0%
Väg 56 Hedesundavägen syd
264 27,5%
58
0,5%
322 22,6%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
413 21,6%
521
0,5%
934
9,8%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
646 16,4%
521
0,5%
1 168
9,3%

4

Effekter och konsekvenser

4.1

Framkomlighet

Korsningar är oftast dimensionerande för ett vägnäts kapacitet och kapacitetsberäkningar har därför utförts med analysverktyget Capcal för korsningarna
Stackbovägen-Laggarbovägen, Laggarbovägen-Hedesundavägen samt Hedesundavägen-Valbovägen. Analysen avser maxtimmen för- och eftermiddag
2025 för byggskedet samt maxtimmen vid skiftbyte eftermiddag 2040 för driftskedet.
I nedanstående tabeller redovisas belastningsgrader och kölängder för studerade korsningar. Belastningsgrad är ett mått på utnyttjad kapacitet där 1,0 motsvarar kapacitetstaket. En belastningsgrad under 0,8 anses motsvara tillfredsställande framkomlighet i korsningen. Kölängden (antal fordon) anges som en
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90-percentil, vilket innebär att kön överskrider detta mått 10 % av tiden. (måttet används exempelvis för dimensionering av längd på kömagasin för vänstersvängskörfält).
Tabell 6. Resultat kapacitetsberäkningar Stackbovägen-Laggarbovägen.
Tillfart

Stackbovägen
Laggarbovägen norr
Laggarbovägen syd

Byggskede FM
Byggskede EM
Driftskede
Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90grad
perc
grad
perc
grad
perc
0,00
0,0
0,17
0,3
0,18
0,3
0,16
0,2
0,01
0,0
0,24
0,2
0,01
0,0
0,01
0,0
0,08
0,0

Tabell 7. Resultat kapacitetsberäkningar Laggarbovägen-Hedesundavägen.
Tillfart

Laggarbovägen
Hedesundavägen norr
Hedesundavägen syd

Byggskede FM
Byggskede EM
Driftskede
Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90grad
perc
grad
perc
grad
perc
0,09
0,1
0,29
0,6
0,52
1,9
0,33
0,4
0,12
0,0
0,49
0,9
0,10
0,0
0,10
0,0
0,13
0,0

Tabell 8. Resultat kapacitetsberäkningar Hedesundavägen-Valbovägen.
Tillfart

Hedesundavägen
Valbovägen norr V
Valbovägen norr R
Valbovägen väst

Byggskede FM
Byggskede EM
Driftskede
Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90- Belastnings- Kölängd 90grad
perc
grad
perc
grad
perc
0,19
0,3
0,34
1,0
0,47
1,7
0,31
0,8
0,16
0,2
0,42
1,4
0,06
0
0,06
0,0
0,07
0,0
0,06
0
0,06
0,0
0,07
0,0

Resultatet från kapacitetsberäkningarna visar att framkomligheten är tillfredsställande i de studerade korsningarna under såväl bygg- som driftskedet. Högsta
belastningen blir i korsningen Laggarbovägen-Hedesundavägen där belastningsgraden uppgår till 0,52 under driftskedet 2040. Kölängden (90-percentil) är 1,9
fordon vilket nuvarande utformning medger plats för.
Utrymmesmässigt bedöms Hedesundavägen och Valbovägen ha en utformning
och vägsektion som klarar den tillkommande trafiken som planområdet alstrar.
Även korsningarna Laggarbovägen-Hedesundavägen och Hedesundavägen-Valbovägen har en tillfredsställande utformning och inga åtgärder bedöms behöva
vidtas till följd av exploateringen.
Laggarbovägens sektion på 6,0 m är smal och inte anpassad utifrån en dimensionerande trafiksituation där två tunga fordon möts i 50 eller 70 km/h. Exploateringen ger en markant ökning av trafiken (+340 %) på Laggarbovägen. En del
av den tillkommande trafiken är tunga fordon, framförallt under driftskedet.
Även Stackbovägen har en utformning som inte är utformad för den tillkommande trafik på ca 1 100 fordon/dygn som verksamheten alstrar. Vägen har en
trång sektion med fastigheter i nära anslutning till vägen. Vägen används idag
av ett fåtal boende längs vägen samt enstaka fordon till ställverket. Även korsningen med Laggarbovägen är trång och behöver utformas så att tunga fordon
kan svänga i korsningen utan att inkräkta på motriktat körfält.
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Trafiksäkerhet

På Stackbovägen och Laggarbovägen ger den tillkommande trafiken en betydande ökning av den totala trafiken. Vägmiljön är inte utformad för dessa trafikmängder vilket även påverkar trafiksäkerheten. En smal sektion inbjuder inte till
höga hastigheter vilket är positivt för trafiksäkerheten. Dock finns det en gräns
där utrymmesbristen kan orsaka farliga situationer både mellan två eller flera
fordon och mellan fordon och oskyddade trafikanter. Vägrenarna är smala och
det finns inte tillräckligt med utrymme för en fotgängare att röra sig längs vägen
i en situation då exempelvis två tunga fordon möts.
Längs Hedesundavägen och Valbovägen bedöms trafiksäkerheten vara tillfredsställande med den tillkommande trafiken. Det gäller framförallt sträckorna som
inte passerar bebyggelse. Där vägen passerar Överhärde och Ytterhärde rör sig
fler oskyddade trafikanter i vägmiljön, framförallt vid fastighetsanslutningar och
busshållplatser. Med några få undantag saknas separering för gående och cyklister. Det är dock ett problem som finns redan idag, utan trafiken som alstras från
verksamheten.
Ovanstående gäller både för bygg- och driftskedet. Det är dock mer trafik i driftskedet vilket ökar risken för incidenter och olyckor.

4.3

Omgivningspåverkan

På Stackbovägen och Laggarbovägen ger den tillkommande trafiken som verksamheten alstrar en betydande trafikökning. Ökningen är ca 340 % på Laggarbovägen och 1 850 % på Stackbovägen. Det bedöms medföra en stor påverkan
och störningar för de ca 10 fastigheter i Stackbo som berörs av den tillkommande trafiken.
För boende i Överhärde och Ytterhärde är trafiktillskottet märkbart men skillnaden jämfört med nuvarande trafik är inte lika stor som i Stackbo.

5

Åtgärdsförslag

Nedan beskrivs ett antal tänkbara åtgärdsförslag som enskilt eller i kombination
kan reducera de negativa konsekvenser som beskrivs i kapitel 4. Åtgärderna beskrivs översiktligt liksom dess potentiella effekter.

5.1

Utökad busstrafik

Kollektivtrafikutbudet i närheten av planområdet är begränsat och avståndet till
Gävle och Sandviken är långt varvid en mycket begränsad cykelpendling kan
förväntas. På grund av detta baseras trafikanalysen på ett troligt ”worst case”
scenario där alla tar sig till planområdet med bil.
Om kollektivtrafikutbudet förbättras kan en överflyttning ske till buss vilket
minskar trafikbelastningen på vägnätet och reducerar dess negativa konsekvenser. För att möjliggöra det behöver dragningen av linje 48 förändras. Förslagsvis
genom att bussen går in till Laggarbovägen och vänder vid planområdet där en
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busshållplats och vändmöjlighet anordnas. Turtätheten behöver också utökas
och anpassas till verksamhetens skiftbyten.
Om kollektivtrafikhuvudmannen bedömer att det inte finns underlag att göra
ovan föreslagna förändringar finns möjligheten att arbetsgivaren själv anordnar
busstransport för sina anställda. Förslagsvis går en tur från centrala Gävle och
Sandviken (ev. fler stopp vid behov) inför varje skiftbyte. Bussen tar sedan de
som går av skiftet tillbaka till Gävle och Sandviken. Busstransporten bör vara
kostnadsfri, försedd med wifi m.m. för att locka användare.

Figur 12. Busshållplats vid Valbo köpstad.

5.2

Premiering av samåkning

I trafikanalysen har antagits en viss grad av samåkning (1,25 personer/bil) men
det finns potential för en större andel. Samåker fler anställda minskar trafikbelastningen på vägnätet och reducerar dess negativa konsekvenser. Arbetsgivaren kan på olika sätt premiera samåkning för att på så sätt minska trafiken.

5.3

Standardhöjning av Stackbovägen och
Laggarbovägen

Konsekvensanalysen visar behov av en standardhöjning av Stackbovägen och
Laggarbovägen för att kunna ta hand om den tillkommande trafiken på ett framkomligt och trafiksäkert sätt. Förslagsvis ges vägarna en 7,0 m bred sektion
med 0,25 m breda vägrenar. Det är sannolikt att en breddning leder till att vägområdet behöver utökas vilket i så fall kräver en fastställd vägplan. Belysning
bör kompletteras på Stackbovägen samt där det saknas på Laggarbovägen mellan Stackbovägen och den södra tillfarten till planområdet. Utöver detta behöver
utrymmet i korsningen Stackbovägen-Laggarbovägen utökas så att tunga fordon
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kan svänga i korsningen utan att inkräkta i motriktat körfält. Åtgärden redovisas
på karta i Figur 13.

5.4

Endast en sydlig tillfart till planområdet

Om det interna trafiksystemet organiseras om och all trafik till/från planområdet
koncentreras till en sydlig tillfart kan påverkan på fastigheterna längs Stackbovägen reduceras. Då krävs inte heller några åtgärder på Stackbovägen. Det blir
högre belastning i korsningspunkten mot Laggarbovägen och det krävs en utformning som medger tillräcklig kapacitet och en god trafiksäkerhet. En alternativ tillfart via Stackbovägen kan fortfarande finnas kvar för exempelvis nödsituationer.

5.5

Ny väg genom motorstadion med anslutning mot
Hedesundavägen

För att reducera påverkan för boende i Stackbo kan en ny vägdragning mellan
Laggarbovägen och Hedesundavägen övervägas, se Figur 13. Vägen föreslås anläggas från befintlig vägkorsning vid Kabelvägen längs skogskanten och rakt
västerut mot motorcentrum. Fastighetsägaren har tillgång till marken fram till
motorcentrumets fastighet. Därefter föreslås vägen samförläggas med befintlig
väg genom motorcentrum. Här behöver överenskommelse träffas med motorcentrum om ett samnyttjande av denna väg. Sannolikt behöver också en standardhöjning ske av vägen. Korsningspunkten med Hedesundavägen behöver
studeras i detalj. Trafikverket vill inte ha en fyrvägskorsning utan förordar en så
kallad förskjuten trevägskorsning.
På detta sätt kan trafiken ledas direkt ut på Hedesundavägen som har en standard som är anpassad till den tillkommande trafiken. Om denna åtgärd kombineras med att bara ha en sydlig tillfart till planområdet kan påverkan för boende i
Stackbo från tillkommande trafik till stora delar undvikas. Dessutom krävs en
standardhöjning endast på Laggarbovägen mellan den sydliga tillfarten och anslutningen med den nya vägen.
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Tillfart 1 till
planområdet

Behov av standardhöjning (blå)

Ny väg (röd)

Tillfart 2 till
planområdet

Figur 13. Tänkbara vägåtgärder (karta: Google).

6

Scenarier

6.1

Inledning

Trafikutredningen studerar konsekvenserna av en full utbyggnad av området i
enlighet med planförslaget. Som en känslighetsanalys har nedanstående scenarier studerats:

›

En utbyggnad av två datahallar

›

En utbyggnad av fem datahallar

›

En situation med hög andel kollektivtrafikresande och samåkning

6.2

Scenario 1 - Två datahallar

6.2.1 Förutsättningar
I detta scenario studeras en utbyggnad med två datahallar vilket ger en annan
trafikbelastning i driftskedet. För byggskedet har tidigare antagits att en datahall
byggs i taget vilket betyder att trafikbelastningen är lika i detta scenario. Dock
blir byggtiden kortare.
Övriga förutsättningar är oförändrade jämfört med grundscenariot.
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6.2.2 Trafikmängder 2040 (driftskede)
Utbyggd med två datahallar uppskattas verksamheten i driftskedet alstra ca 370
fordonsrörelser/dygn (ÅDT år 2040) varav ca 20 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid skiftbyte på eftermiddagen (ca 15-16) då ca 120 fordon, varav 1
tungt fordon, tar sig till och från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i
båda riktningar (in/ut).
I Tabell 9 och 10 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet.
Tabell 9. Trafikmängder ÅDT år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
60
4,0%
221
4,6%
281
4,4%
Väg 531 Laggarbovägen
548
6,5%
369
4,6%
917
5,8%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 643 27,5%
37
4,6%
2 680 27,2%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
4 131 21,6%
332
4,6%
4 463 20,4%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
6 465 16,4%
332
4,6%
6 797 15,8%

Tabell 10. Trafikmängder maxtimme år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
6
4,0%
69
0,5%
75
0,7%
Väg 531 Laggarbovägen
55
6,5%
116
0,5%
171
2,4%
Väg 56 Hedesundavägen syd
264 27,5%
12
0,5%
276 26,3%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
413 21,6%
104
0,5%
517 17,4%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
646 16,4%
104
0,5%
751 14,2%

6.2.3 Effekter, konsekvenser och åtgärdsförslag
Med en utbyggnad av två datahallar bedöms trafiktillskottet på Laggarbovägen
vara på en acceptabel nivå utan att åtgärder vidtas. Dimensionerande trafiksituation är när två tunga fordon möts. Ca 50 tunga fordon passerar Laggarbovägen
under ett dygn och sannolikheten att ett möte sker är förhållandevis liten. Om
så inträffar behöver fordonen hålla en låg hastighet och möte ske på en raksträcka.
Stackbovägen bedöms inte ha en utformning som medger ytterligare trafik.
Även två datahallar ger en betydande ökning jämfört med dagens situation.
Verksamheten föreslås därför planeras så att all trafik till/från området kan ske
genom en sydlig tillfart enligt förslag i kapitel 5.4 och att en kompletterande anslutning via Stackbovägen endast används i undantagsfall.

6.3

Scenario 2 - Fem datahallar

6.3.1 Förutsättningar
I detta scenario studeras en utbyggnad med fem datahallar vilket ger en annan
trafikbelastning i driftskedet. För byggskedet har tidigare antagits att en datahall
byggs i taget vilket betyder att trafikbelastningen är lika i detta scenario. Dock
blir byggtiden kortare.
Övriga förutsättningar är oförändrade jämfört med grundscenariot.
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6.3.2 Trafikmängder 2040 (driftskede)
Utbyggd med fem datahallar uppskattas verksamheten i driftskedet alstra ca
920 fordonsrörelser/dygn (ÅDT år 2040) varav ca 40 tunga fordon. Maxtimmen
inträffar vid skiftbyte på eftermiddagen (ca 15-16) då ca 290 fordon, varav 2
tunga fordon, tar sig till och från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i
båda riktningar (in/ut).
I Tabell 11 och 12 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet.
Tabell 11. Trafikmängder ÅDT år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
60
4,0%
554
4,6%
613
4,5%
Väg 531 Laggarbovägen
548
6,5%
923
4,6%
1 470
5,3%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 643 27,5%
92
4,6%
2 735 26,7%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
4 131 21,6%
831
4,6%
4 962 18,8%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
6 465 16,4%
831
4,6%
7 295 15,1%

Tabell 12. Trafikmängder maxtimme år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
6
4,0%
174
0,5%
180
0,6%
Väg 531 Laggarbovägen
55
6,5%
290
0,5%
344
1,5%
Väg 56 Hedesundavägen syd
264 27,5%
29
0,5%
293 24,8%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
413 21,6%
261
0,5%
674 13,5%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
646 16,4%
261
0,5%
907 11,8%

6.3.3 Effekter, konsekvenser och åtgärdsförslag
Med denna utbyggnad bedöms en standardhöjning av Laggarbovägen vara nödvändig i enlighet med förslag i kapitel 5.3. Trafiktillskottet resulterar i en höjning
på ca 170 % på Laggarbovägen. Trafiken till/från området bör koncentreras till
en sydlig tillfart med en standardhöjning av Laggarbovägen mellan tillfarten och
korsningen med Hedesundavägen. Byggs en ny anslutning mot Hedesundavägen
enligt förslag i kapitel 5.5 behöver standardhöjningen ske på en kortare sträcka.

6.4

Scenario 3 – Hög andel kollektivtrafik och samåkning

6.4.1 Förutsättningar
Detta scenario bygger på att personalen har en hög andel kollektivtrafikresande
och samåkning. Att arbetsgivaren själv ordnar busstransport vid skiftbyten bedöms vara det mest troliga scenariot och därför använts som utgångspunkt här.
I byggskedet har antagits att 70 % av de anställda på byggarbetsplatsen utnyttjar busstransporten. En busstur tar personalen till arbetsplatsen på morgonen
och hem på eftermiddagen. Av de 30 % som åker bil antas en beläggning per bil
på 4 personer. I grundscenariot var beläggningen 2,5 personer per bil vilket
hämtats från en liknande anläggning i Irland.
I driftskedet har antagits att 70 % av de anställda utnyttjar busstransporten. Vid
varje skiftbyte tas de som går på skiftet till anläggningen och samma buss
transporterar sedan de som går av skiftet tillbaka till Gävle/Sandviken. Av de
30 % som åker bil antas en beläggning per bil på 3 personer. I grundscenariot
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var beläggningen 1,25 personer per bil vilket hämtats från en liknande anläggning i Irland.
Övriga förutsättningar är oförändrade jämfört med grundscenariot.

6.4.2 Trafikmängder 2025 (byggskede)
I detta skede uppskattas entreprenaden i byggskedet alstra ca 70 fordonsrörelser/dygn (ÅDT år 2025) varav ca 10 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid arbetsdagens början och slut då ca 40 fordon, varav 3 tunga fordon, tar sig till och
från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i båda riktningar (in/ut).
I Tabell 13 och 14 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet. Redovisningen avser en situation då fas 2 är under byggnation
och byggtrafiken går via Stackbovägen.
Tabell 13. Trafikmängder ÅDT år 2025 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
54
4,0%
74
8,2%
127
6,4%
Väg 531 Laggarbovägen
493
6,5%
74
8,2%
567
6,7%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 380 27,5%
7
8,2%
2 388 27,4%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
3 721 21,6%
66
8,2%
3 787 21,4%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
5 822 16,4%
66
8,2%
5 888 16,3%

Tabell 14. Trafikmängder maxtimme år 2025 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
5
4,0%
37
8,2%
42
7,6%
Väg 531 Laggarbovägen
49
6,5%
37
8,2%
86
3,7%
Väg 56 Hedesundavägen syd
238 27,5%
4
8,2%
242 27,2%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
372 21,6%
33
8,2%
405 20,5%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
582 16,4%
33
8,2%
615 15,9%

6.4.3 Trafikmängder 2040 (driftskede)
I detta scenario uppskattas verksamheten i driftskedet alstra ca 730 fordonsrörelser/dygn (ÅDT år 2040) varav ca 90 tunga fordon. Maxtimmen inträffar vid
skiftbyte på eftermiddagen (ca 15-16) då ca 90 fordon, varav 5 tunga fordon,
tar sig till och från planområdet. Samtliga uppgifter avser trafik i båda riktningar
(in/ut).
I Tabell 15 och 16 framgår beräknade trafikmängder på vägarna inom utredningsområdet.
Tabell 15. Trafikmängder ÅDT år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
60
4,0%
439 12,5%
499 11,4%
Väg 531 Laggarbovägen
548
6,5%
732 12,5%
1 279 10,0%
Väg 56 Hedesundavägen syd
2 643 27,5%
73 12,5%
2 716 27,1%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
4 131 21,6%
659 12,5%
4 790 20,4%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
6 465 16,4%
659 12,5%
7 123 16,0%
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Tabell 16. Trafikmängder maxtimme år 2040 (TTA=andel tung trafik).
Väg

Utan exploatering Tillskott
Med exploatering
Trafik
TTA
Total
TTA
Trafik
TTA
Stackbovägen
6
4,0%
55
5,5%
61
5,3%
Väg 531 Laggarbovägen
55
6,5%
91
5,5%
146
5,9%
Väg 56 Hedesundavägen syd
264 27,5%
9
5,5%
273 26,7%
Väg 56 Hedesundavägen norr till Överhärde
413 21,6%
82
5,5%
495 18,9%
Väg 56 Valbovägen norr till trafikplats
646 16,4%
82
5,5%
728 15,2%

6.4.4 Effekter, konsekvenser och åtgärdsförslag
Med en hög andel kollektivtrafikresande och samåkning kan personbilstrafiken
reduceras betydligt. Under byggskedet innebär det att den tillkommande trafiken som byggnationen alstrar kan reduceras till en rimlig nivå. Det är dock
önskvärt om trafik via Stackbovägen kan undvikas för att minimera störningarna
för närboende. Om trafik ska tas in den vägen behöver Stackbovägens sektion
breddas och utrymmet i korsningen med Laggarbovägen utökas för att möjliggöra framkomlighet för tunga fordon. Inga åtgärder på Laggarbovägen bedöms
behöva utföras under byggskedet.
Även i driftskedet kan trafiken minskas betydligt. Trots detta blir ökningen på
Stackbovägen betydande och en sydlig tillfart enligt förslag i kapitel 5.4 rekommenderas även i detta scenario. En hög andel kollektivtrafikresande och samåkning påverkar bara personbilstrafiken och då det i huvudsak är den tunga trafiken som styr sektionen på Laggarbovägen bedöms en standardhöjning vara
nödvändig. Byggs en ny anslutning mot Hedesundavägen kan standardhöjningen
ske på en kortare sträcka.
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