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1. Sammanfattning 

Mellan Forsbacka och Överhärde sträcker sig väg 559. Längs med sträckan planeras en gång- cykel- 

och mopedväg (GCM-väg). Vägsträckan utgör en prioriterad sträcka för att sammanbinda gång- och 

cykelvägnätet inom Gävle kommun enligt den regionala cykelplanen.  

I samband med att GCM-vägen planeras att anläggas planeras även vattenskyddsåtgärder att 

genomföras i den östra delen av sträckan där väg 559 går in i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.  

Längs med sträckan finns områden av riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse kommunikationer 

(planerad väg), vattenskyddsområde, naturvärden, vattenförekomster, kulturhistoriska lämningar, 

friluftslivintressen med mera.  

Beskrivningarna och bedömningarna i detta samrådsunderlag ska ligga till grund för Länsstyrelsens 

beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan eftersom 

inget av de identifierade intressena som beskrivs bedöms påverkas negativt i någon större omfattning. 

Detta tack vare att den kommande projekteringen av GCM-vägen bedöms kunna anpassa sträckningen 

och val av sida så att intrånget i natur- och kulturmiljöer blir litet. 

2. Inledning 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. 

underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska enskilda som kan antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig.  

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med 

och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet 

som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

2.1. Syfte och geografisk lokalisering 

Ändamålet med projektet är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter samt att 

skydda grundvattenmagasinet från föroreningar kopplat till potentiella olyckor med utsläpp på den 

berörda sträckan inom vattenskyddsområdet. Mer konkret planeras att:  

- anlägga en belyst GCM-väg längs med väg 559 mellan Storgatan i Forsbacka fram till 

Överhärdevägen i Överhärde inom Gävle kommun samt 

- genomföra vattenskyddsåtgärder längs med väg 559 inom Gävle-Valboåsens 

vattenskyddsområde.  

Sträckan för GCM-vägen är cirka 5 kilometer lång och följer väg 559 som ligger söder om E16 mellan 

Sandviken och Överhärde. GCM-vägen ska anläggas mellan Storgatan i Forsbacka och 

Överhärdevägen i Överhärde, se figur 1, 2, 3 och 7 nedan. 
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Figur 1. Orienteringskarta för området mellan Gävle och Sandviken. Den aktuella sträckan för den planerade GCM-vägen 
mellan Forsbacka och Överhärde är markerad med röd linje. 
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Figur 2. Området inom vilket vattenskyddsåtgärder inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde planeras att utföras 
sträcker sig från Nybrobäcken/Spikåsbäcken till ca 500 m från väg 56 och är på kartan markerat med grön ellips.  

 

   

Figur 3. Bilden till vänster visar den västra ändpunkten – korsningen mellan Storgatan och väg 559, med vägvisning mot 
Gävle och Forsbacka Wärdshus respektive Sandviken längs med väg 559. Bilden till höger visar den östra ändpunkten; 
korsningen mellan Överhärdevägen och väg 559/Valbovägen. Foto: Ramboll 

2.2. Bakgrund och problembeskrivning 

Gävle-Sandviken är ett mycket viktigt arbetspendlingsstråk och väg 559 är omledningsväg för E16. 

Sträckan mellan Forsbacka och Överhärde utgör en prioriterad sträcka för att sammanbinda gång- och 

cykelvägnätet inom Gävle kommun enligt den regionala cykelplanen (Trafikverket, Regional cykelplan 

för Gävleborgs län, 2018)  

I dagsläget saknas gång- och cykelväg på sträckan vilket medför problem för närboende att ansluta till 

det kommunala gång- och cykelvägnätet. Det finns även svårigheter för kollektivtrafikresenärer att ta 

sig till och från vissa av de 18 busshållplatserna som finns längs sträckan och som dagligen trafikeras 

av X-trafik. Avsaknaden av gång- och cykelväg medför att gångtrafikanter, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer på väg till eller från bussen, är hänvisade till den smala vägrenen längs väg 

559. Det utgör därmed en allvarlig trafiksäkerhetsrisk för såväl oskyddade som bilburna trafikanter. 

Sträckan saknar dessutom delvis belysning och det är brist på trafiksäkra passager över väg 559. 

 

Figur 4. Busshållplats Berglunda där kollektivtrafikresenärer på väg till eller från busshållplatsen är hänvisade till den smala 
vägrenen längs väg 559. Foto: Ramboll 
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I aktuellt områdes östra del går väg 559 in i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde (se Figur 2 ovan). 

Valboåsens grundvattenförekomst är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun.  

I en utredning kring statliga vägar inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde (Trafikverket, 

Fördjupad riskanalys - Statliga vägar inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde, 2019)  har 

konstaterats att potentiella olyckor längs vägarna med utsläpp av miljöfarligt ämne utgör en allvarlig 

risk för att förorena vattnet i grundvattenförekomsten.   

2.3. Föreslagna åtgärder 

Längs med väg 559 mellan Forsbacka och Överhärde planeras på en sträcka av ca 5 km en ca 3 meter 

bred GCM-väg separerad från bilvägen med sidoremsa, alternativt separerad med kantsten där 

utrymmet är begränsande. Vägsträckan går idag över två broar; över Gavleån vid Forsbacka och över 

Nybrobäcken/Spikåsbäcken vid Överhärde, se bilder nedan samt figur 7 för broarnas lokalisering.  

 

  

Figur 5. Bron över Gavleån. Foto: Ramboll 

  

Figur 6. Bron över Nybrobäcken/Spikåsbäcken. Foto: Ramboll 

En utredning kring potentiell lokalisering för GCM-väg vid de två broarna har genomförts, 

(Trafikverket, Utredning GCM-väg på broar, 2020). Mot bakgrund av utredningen förordas av 

Trafikverket att GCM-vägen ska gå på befintliga broar, vilket innebär att broarnas lägen förblir 

oförändrade men att trafiken på broarna eventuellt kommer att förändras.  

Utöver anläggande av GCM-väg planeras även åtgärder för att skydda grundvattenförekomsten i 

Valboåsen, se figur 2 ovan. Förslag till åtgärder för att skydda vattenkvaliteten i Gävle-Valboåsens 

grundvattenförekomst längs de statliga vägarna har tagits fram (Trafikverket 2019) och åtgärderna 
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som berör väg 559 föreslås arbetas in i föreliggande vägplan.  Utredningen rekommenderar att slänter 

och diken görs täta samt att sträckan inom vattenskyddsområdet förses med vägräcken samt kantsten. 

3. Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Projektet omfattar ett utredningsområde längs den aktuella sträckan för GCM-väg samt området för 

vattenskyddsåtgärder.  För att säkerställa att berörda fastighetsägare, intressenter och skyddsvärda 

områden beaktas så har bredden för utredningsområdet för projektet satts till 30 meter på vardera håll 

från väg 559:s mitt, samt 30 meter från markerat området för vattenskyddsåtgärderna. 

Utredningsområdet sträcker sig i längd från 30 meter innan Storgatan i Forsbacka till 30 meter 

bortom den östra ändpunkten för vattenskyddsåtgärderna, se figur nedan.  

 

Figur 7. Karta över utredningsområdet 

Influensområdet är beroende av vilka intressen som finns i området som kan påverkas även utanför 

utredningsområdet. I detta projekt avgränsas influensområdet av kommande kommunala planer, 

riksintresse för kulturmiljövård samt riksintresse vattenförsörjning Valboåsen.  
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3.2. Tid 

En preliminär tidplan för projektet kan ses nedan i tabell 1. 

Vad När 

Framtagande av vägplan, inkl. vattenskydd Överhärde 2021–2023 

Fastställelse av vägplan 2023–2024 

Bygghandling 2024–2026 

Byggnation samt genomförande av vattenskyddsåtgärder 2026–2027 

Tabell 1 Översiktlig tidplan för planläggning och byggnation av ny GCM-väg samt genomförande av vattenskyddsåtgärder 

4. Förutsättningarna i utrednings- och influensområdet 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som finns i utrednings- och influensområdet. Information 

om området har bland annat inhämtats från Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, 

Naturvårdsverkets kartverktyg, Riksantikvarieämbetet, Skogens pärlor, Trafikverkets miljöweb, 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), Statens geologiska undersökning (SGU), Statens geologiska 

institut (SGI) och Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).   

4.1. Skyddade naturområden 

Inga skyddade naturområden finns utpekade inom eller i nära anslutning till det aktuella 

utredningsområdet (Naturvårdsverket, 2021).   

4.2. Riksintressen 

4.2.1. Riksintresse kulturmiljövård 

Forsbacka bruk är idag klassat som riksintresse för kulturmiljö [X 811] (Riksantikvarieämbetet, 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Gävleborgs län, 2012). Riksintresset ligger till vissa 

delar inom det aktuella utredningsområdet, se figur 8 nedan. 
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Figur 8. Forsbacka bruk, riksintresse för kulturmiljövård 

Forsbacka bruk har varit i drift från 1500-talet till 1960-talet och har hanterat järn och på senare tid 

stål. Järnverkets industriområde är beläget vid bruksdammen med bevarade dammanläggningar, 

stensatta kanaler samt verksamhetsbyggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Inom 

området finns även vägar, järnvägsspår och broar med bevarat samband mellan järnverkets olika 

delar. Utöver bruket finns flertalet tillhörande tjänstemannavillor från 1800-talets slut och 1900-talets 

början samt Forsbacka Herrgård med ekonomibyggnader och engelsk park. Längs de bevarade 

bruksgatorna finns arbetarbostäder och byggnader för olika samhällsfunktioner. På senare tid har 

området utvecklats till ett besöksområde.  

4.2.2. Riksintresse kommunikation 

Området ingår i riksintresse för kommunikation eftersom väg 56 som berörs i området ingår i det 

nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Väg 56 är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan 

Gävle, Mälardalen och Norrköping. Riksintresse för planerad väg berör östra delen av aktuellt 

utredningsområde, se figur 9 nedan. (Trafikverket, Kartor över riksintressen, 2021). 

 

Figur 9. Riksintresse kommunikation planerad väg är markerad med genomskinlig brun färg. Kartan är ett utsnitt från 
Trafikverkets webbkarta över riksintressen. 
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4.3. Naturmiljö 

Översiktligt sett består majoriteten av naturmiljön kring aktuell vägsträcka av blandskog med bland 

annat björk och tall samt vissa inslag av ädellövträd (Naturvårdsverket, 2021). I västra delen av 

vägsträckan finns flera mindre sumpskogar och stora förekomster av skogsalm. Skogsalm är en akut 

hotad art enligt rödlistan. I västra delen av vägsträckan finns Storsjöns utlopp till Gavleån och i östra 

delen finns det större vattendraget Nybrobäcken/Spikåsbäcken. Längst i öst finns en sandtallskog.   

Längs med sträckan har en naturvärdesinventering genomförts i ett område om 30 meter från vägen 

(Naturföretaget, 2021). Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera områden 

(naturvärdesobjekt) som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som 

identifierades inom inventeringsområdet avgränsades och bedömdes. Naturvärdesbedömningen 

resulterade i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse för biologisk mångfald) 

eller någon av följande naturvärdesklasser: 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av till exempel Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten. 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. 

Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Genom inventeringen identifierades och avgränsades ett flertal områden med naturvärden, se figur 10 

och figur 11 samt tabell 2 nedan. 
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Figur 10. Översiktlig kartbild över naturvärdesobjekt identifierade i naturvärdesinventeringen, västra delen av sträckan. 
(Naturföretaget, 2021) 

 

Figur 11. Översiktlig kartbild över naturvärdesobjekt identifierade i naturvärdesinventeringen, östra delen av sträckan. 
(Naturföretaget, 2021) 
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Naturvärdesinventeringen identifierade 31 naturvärdesobjekt, se tabell 2 nedan.  

Objektnr. Namn Naturvärdesklass 

1 Strand med ung lövskog 4 

2 Strand med tre grova tallar 4 

3 Skogsstrand 3 

4 Öppen lövbevuxen strandkant 4 

5 Sumpskog 3 

6 Blandskog 4 

7 Sjövik 3 

8 Kvävepåverkad våtmark 4 

9 Göl 3 

10 Lövsumpskog 4 

11 Sumpskog 3 

12 Lövskog med stort inslag av skogsalm 3 

13 Blandskog med stort inslag av skogsalm 3 

14 Lövsumpskog 2 

15 Skogsalm-skog 3 

16 Lövsumpskog med stort inslag av skogsalm 2 

17 Parkkaraktär med ädellöv och äldre tall 3 

18 Blandskogsbestånd 4 

19 Vattendrag 3 

20 Blandskog med stort inslag av asp 3 

21 Blandskog 4 

22 Medelålders aspbestånd 4 

23 Lövrik, blockig produktionsskog 4 

24 Lövrik produktionsskog 4 

25 Lövskog med inslag av barrträd 3 

26 Blandskog 4 

27 Dikad lövskog 4 

28 Lövrik blandskog 4 

29 Större vattendrag 2 

30 Sandtallskog 3 

31 Vägkant 4 
Tabell 2. Sammanställning av naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklasser. 

Inget av de identifierade naturvärdesobjekten bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1). De områden 

som vid inventeringen bedömts ha högt eller påtagligt naturvärde, klass 2 eller 3, beskrivs i texten 

nedan samt i nästföljande avsnitt, 4.3.1 Vattenmiljöer.  

Ett flertal av de identifierade naturvärdesområden består av löv- och blandskog med inslag av 

skogsalm och asp. Löv- och blandskogarna har naturvårdsarter som skogsalm, gullviva och ask. 

Områdena nr. 12, 13, 15, 20 och 25 har bedömts ha påtagligt naturvärde (klass 3). 

Ett område av parkkaraktär med ädellöv, äldre tall och lärk (nr. 17) är beläget väster om infarten till 

Forsbacka Värdshus. I området finns naturvårdsarter som gökärt och tallticka. Området bedöms ha 

påtagligt naturvärde (klass 3).   
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En sandtallskog är belägen i vägsträckans östra del, område nr. 30. Tallarna på platsen uppskattas 

vara uppemot 200 år och även de yngre tallarna bedöms vara ca 150 år. Marken är sandig och i 

fältskiktet dominerar lingonris. Naturvårdsarten motaggsvamp finns inom området.  

Ett skogsstrandsområde beläget längs med Gavleåns östra sida, väster om bron (nr. 3) har bedömts ha 

påtagligt naturvärde (klass 3). Skogen här består av björk och klibbal samt enstaka äldre tallar.  

4.3.1. Vattenmiljöer 

Längs med och i nära anslutning till den aktuella vägsträckan finns ett antal olika vattenmiljöer, 

exempelvis större och mindre vattendrag och sumpskogar, se figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Vattenmiljöer 

Den största vattenmiljön som berör sträckan är utloppet från Storsjön till Gavleån där en betongbro 

korsar utloppet, (se figur 5 ovan). Bron står på betongfundament som går ner i sjöbotten och den 

planerade GCM-vägen kommer att anläggas på bron.  

Storsjön och Gavleån omfattas av strandskydd där land- och vattenområden 100 meter ovanför 

strandlinjen i medelvattentillstånd ska skyddas från exploatering. 

Storsjön har i dagsläget dålig ekologisk status, uppnår ej god kemisk status och har naturlig 

tillkomst/härkomst. Vidare nedströms Gavleån vid Forsbacka bruk uppnår vattendraget måttlig 

ekologisk status, uppnår ej god kemisk status samt har naturlig tillkomst/härkomst. Denna 

klassificering får även resterande vattendrag hela vägen nedströms till utloppet i Gävlebukten. (VISS, 

2021).  

Öster om infarten till Storsjövägen, på vägens norra sida sträcker sig inloppet till Storsjön in till vägen 

och blir en tätvuxen sjövik omgiven av träd. Området har i naturvärdesinventeringen bedömts ha 
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påtagligt naturvärde och avgränsats som område nr. 7. Här finns en blockrik udde med mycket död 

ved och mot vägen finns en brant bank. 

I den östra delen av sträckan, vid Nybro, korsar väg 559 det större vattendraget 

Nybrobäcken/Spikåsbäcken, vilket rinner norrut från Lomsjön ut till Gavleån vid Mackmyra. Bron 

över vattendraget är av betong och har direkt kontakt med bäcken på båda sidor, se figur 6 ovan. 

GCM-vägen planeras att anläggas på bron.  

Nybrobäcken/Spikåsbäcken omfattas av strandskydd och har måttlig ekologisk status, har ej god 

kemisk status och naturlig tillkomst/härkomst (VISS, 2021). Tillsammans med en stor del av Gavleån 

ingår Nybrobäcken/Spikåsbäcken i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.  

I naturvärdesinventeringen bedömdes Nybrobäcken/Spikåsbäcken ha högt naturvärde (klass 2) och 

avgränsades som område nr. 29. Vattendraget omges av mycket ask och andra lövträd såsom al, björk 

och sälg liksom sly och skogsalm.  

Ett flertal sumpskogar finns i den västra delen av sträckan. I naturvärdesinventeringen bedömdes 

område nr. 5, 9, 11, 14 och 16 ha högt eller påtagligt naturvärde, se figur 10 och tabell 2. Här finns 

sumpskog med inslag av al, asp, björk och gran med element som död ved i både vatten och på land. 

Naturvårdsarter som återfinns i dessa sumpskogar är kärrviol, sotlav, missne, skogsalm och 

humleblomster. Samtliga sumpskogar kan potentiellt utgöra lämpliga habitat för groddjur. Område nr. 

14 kan även utgöra lämpligt habitat för Salamander. Inga groddjur eller salamandrar noterades 

emellertid under inventeringen hösten 2021. Under våren 2022 planeras ytterligare inventering av 

groddjursmiljöer att genomföras.                                         

En sumpskog med tall som dominerande trädslag är belägen söder om vägsträckan. Den benämns 

Drässmossen i figur 12 ovan. Myren är utdikad och har ingen öppen vattenspegel. Drässmossen ligger 

utanför utredningsområdet men ett utdikat vattendrag som rinner från myren och vidare norrut ut i 

Gavleån går genom utredningsområdet. Vattendraget är ett av totalt sex vattendrag som identifierats 

som naturvärdesobjekt nr 19 i naturvärdesinventeringen. I figur 12 ovan är även ett dike som korsar 

väg 559 i höjd med Solbacka för att sedan fortsätta vidare ut i Spikåsbäcken längre norrut utmärkt på 

kartan som vattendrag.  

4.3.2. Generellt biotopskydd 

Det generella biotopskyddet är ett juridiskt skydd av vissa typer av småbiotoper. Längs med 

vägsträckan finns ett generellt biotopskydd för en dubbelsidig lindallé med vuxna träd. Allén sträcker 

sig längs med Stentopsvägen till Forsbacka Herrgård.  

4.3.3. Invasiva arter 

Längs med vägsträckan förekommer relativt frekvent blomsterlupin och på en plats intill 

Nybrobäcken/Spikåsbäcken växer jättebalsamin. På en tomt intill den biotopskyddade allén finns 

vresros i häck som avgränsar tomtmark.  

4.4. Naturresurser 

4.4.1. Vattenresurser 

Utredningsområdets östra del går in i vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen (Naturvårdsverket, 

2021) (se figur 2 ovan). Gävle-Valboåsen är en prioriterad vattenresurs i kommunen vilket innebär att 

den står för den största försörjningen av dricksvatten och förväntas göra det i framtiden. Utöver 
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grundvattenförekomsten i Gävle-Valboåsen innefattar vattenskyddsområdet även ytvatten där Gavleån 

ingår som prioriterad ytvattenresurs. 

I utredningsområdets östra del, närmast Överhärde, går vägen genom primär skyddszon för 

vattenskyddsområdet, se figur nedan. Här ställs högre krav på förvaring av kemikalier, 

petroleumprodukter, schaktning, pålning, sprängning med mera (Länsstyrelsen, 2006).   

 

Figur 13. Karta över primär skyddszon för Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. Kartan är utsnitt från Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län föreskrifter om fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkter längs Gävle-Valboåsen i Gävle kommun.  
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4.4.2. Jordbruk 

I östra delen omges sträckan av småskalig jordbruksmark och jordbruksbebyggelse. På norra sidan 

finns området Mackmyra odlingslandskap vilket är klassat som odlingslandskap med högt 

bevarandevärde (Gävle kommun, Översiktsplan Gävle kommun år 2030 – med utblick mot år 2050, 

2017)  

 

Figur 14. Mackmyra odlingslandskap kring Överhärde markerat med gul skraffering. Jordbruksblock är markerat med brun 

färg. Kartan är ett utsnitt ur Gävle kommuns webbkarttjänst för Översiktsplan 2030. 

4.5. Geologiska och geotekniska förutsättningar         

Den östra sidan av vägsträckan ligger på en höjd av 55–63 m.ö.h medan västra sidan är beläget 65–71 

m.ö.h. Området kring vägsträckan domineras av bergarten sandsten från Forsbacka till Solbacka. 

Mellan Solbacka och Nybro går ett stråk med dacit-ryolit och från Nybro till Överhärde är den 

dominerande bergarten granodiorit granit (SGU, 2021). Den jordart som dominerar runt vägsträckan 

mellan Forsbacka och Nybro är morän. På samma sträcka finns ett torvmarksområde som berör norra 

sidan av vägen strax väster om infarten till byvägen. Vidare österut finns postglacial sand vid 

Skottvallen på södra sidan vägen, strax väster om Solbacka där området korsar vägen, efter 

Nyröddersvägen norr om vägsträckan och korsande av vägen strax väster om bron över 

Nybrobäcken/Spikåsbäcken.  

Vid området kring Nybrobäcken/Spikåsbäcken finns svämsediment i form av sand. Vidare mot 

Överhärde är postglacial sand den dominerande jordarten. Mellan korsningen Valbovägen och 

Överhärdevägen och resterande vägsträcka österut består jorden av isälvssediment (SGU, 2021).  

Jorddjupet varierar längs med vägsträckan och är enligt jorddjupskartor från SGU mellan 10–20 

meter större delen av sträckan med områden med grundare berg på 3–5 meter och djupare berg 10–20 

meter inom några områden. Grävdjup för GCM-väg kommer att variera mellan ca 2–5 meter. 

En stor grundvattenförekomst finns i anslutning till vägen vid Överhärde, se avsnitt 4.3.1. 
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Figur 15. Jordarskarta med beskrivning från SGU, 1:25 000–100 000  

4.6. Klimat  

Länsstyrelsen i Gävleborg har i sin översiktliga klimat- och sårbarhetsanalys redovisat 

klimatrelaterade risker i länet, varav ras och skred, erosion och översvämningar listas som potentiella 

riskkällor (Länsstyrelsen Gävleborg, 2010). Området kring Forsbacka vid Gavleån samt efter 

Storsjövägen kan vid extremt höga flöden bli översvämmat vilket kan täcka flera ställen på väg 559 (se 

figur 16 nedan). Översvämningen kan röra sig hela vägen från Forsbacka bruk och nästan hela vägen 

ner till samhällena runt byvägen och Skottvallen (MSB, 2021).  
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Figur 16. Vid extremt höga vattenflöden riskerar delar av väg 559 att bli översvämmade.  

Vidare visar figur 17 nedan förutsättningar för skred i finkorniga jordarter i strandnära områden (skala 

1:100 000), samt strändernas eroderbarhet som varierar mellan låg och hög eroderbarhet (se linjer i 

lila). Utöver det visar kartan också områden med fastmark (gröna ytor) respektive ej fastmark (rosa 

ytor) (SGI, 2021).  

 

Figur 17. Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter i strandnära lägen (orange) samt strändernas eroderbarhet (linjer i 
lila) samt fastmark (gröna ytor) respektive ej fastmark (rosa ytor). Kartan är ett utsnitt ur SGI:s webbkarttjänst för ras, skred 
och erosion. 

Den nationella emissionsdatabasen (SMHI, 2021) visar att den främsta källan till växthusgasutsläpp 

inom Gävle kommun är transporter som år 2019 stod för cirka 190 000 ton utsläpp. Trafikverket har i 
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tidigare skeden i projektet utfört beräkningar i verktyget Klimatkalkyl för att redovisa vilken källa som 

bidrar till den främsta klimatpåverkan i kommande anläggnings- och driftsfas. Resultatet i 

klimatkalkyl visar att det att främsta klimatpåverkan i dessa faser kommer från asfaltsbeläggning och 

masshantering i projektet.  

4.7. Förorenad mark 

Inom projektområdet finns flera potentiella förorenade områden enligt Länsstyrelsen (Naturföretaget, 

2021) och Gävle kommun (se karta nedan).  

 

Figur 18. Potentiellt förorenade områden 

På den västra änden av vägstråket vid Sandviksvägen 2 finns ett garage/lagerlokal (nr 1) med riskklass 

2 vilket innebär en stor risk att föroreningen är skadlig för människohälsa och/eller miljö som ligger 

strax utanför utredningsområdet. Mitt emot lokalen på södra sidan vägen finns en textiliertvätt (nr 2) 

med riskklass 4 vilket innebär att det är en liten risk att föroreningen är skadlig för människohälsa 

och/eller miljön. 

Fortsättningsvis öster ut vid Storgatan i Forsbacka finns en drivmedelsstation (nr 3) norr om 

vägsträckan och strax utanför utredningsområdet som klassas med riskklass 2, vilket innebär en stor 

risk att föroreningen är skadlig för människohälsa och/eller miljö. Mitt emot Strömgatan i Forsbacka 

finns en ett mindre åkeri (nr 4) där det finns ett ej riskklassat förorenat område. Detta område kan 

påverkas under anläggningsfasen.  

Väster om Solbacka finns en återvinningsanläggning (nr 5) på södra sidan av vägen. Den klassas med 

riskklass 3 vilket innebär att det finns en måttlig risk för att föroreningen är skadlig för människohälsa 

och/eller miljön.  
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Vidare österut finns en bilservice (nr 6) som ej är klassad men anses kunna ha en potentiell förorenad 

mark. Detta område kan komma att påverkas vid anläggningsfasen.  

Väster om infarten till Nybrovägen finns ett boningshus (nr 7) på södra sidan vägen där marken är 

klassad med riskklass 4 vilket innebär att det är en liten risk att föroreningen är skadlig för 

människohälsa och/eller miljön. Den potentiellt förorenade marken ligger inom utredningsområdet 

vilket innebär att denna kan komma att påverkas vid anläggningen av GCM-vägen.  

Inne vid Nybrovägens östliga förgrening finns en gårdsbyggnad (nr 8) med riskklass 4 vilket innebär 

att det är en liten risk att föroreningen är skadlig för människohälsa och/eller miljön. Den potentiella 

föroreningen ligger ca 100 meter utanför utredningsområdet och förväntas inte beröras av projektet. 

Fortsättningsvis öster ut vid Rörbergsvägen finns ett garage/lagerlokal (nr 9) med riskklass 4 vilket 

innebär att det är en liten risk att föroreningen är skadlig för människohälsa och/eller miljön.  

Vid Överhärde finns ett gammalt grustag (nr 10) på södra sidan vägen där markområdet fått riskklass 

3 vilket innebär att det finns en måttlig risk för att föroreningen är skadlig för människohälsa och/eller 

miljön. Markområdet kan eventuellt komma att påverkas under anläggningsfasen av GCM-vägen samt 

av vattenskyddsåtgärderna för att minska risken av påverkan på Gävle-Valboåsens 

vattenskyddsområde. 

4.8. Boendemiljö och hälsa 

För närvarande bor cirka 1800 personer i tätorten Forsbacka med omland, och befolkningen är 

växande (Gävle kommun, Översiktsplan Gävle kommun år 2030 – med utblick mot år 2050, 2017).  

Bostadsbebyggelse finns framförallt i orterna Forsbacka och Överhärde, men det ligger även en del hus 

och gårdar spritt längs sträckan för den planerade GCM-vägen. Den vanligaste boendeformen är 

flerbostadshus. Cirka 60 % av befolkningen i Forsbacka med omland bor i flerbostadshus och cirka 40 

% i småhus.  

  

Figur 19. Exempel på flerbostadshus i Forsbacka i bilden till vänster och exempel på småhus längs med väg 559 i bilden till 
höger. Foto: Ramboll 

Längs den aktuella vägsträckan påverkas ett flertal villaområden samt enstaka fastigheter av 

trafikbuller. För vissa fastigheter kan bullernivåerna ligga på över 60 dB, vilket är på gränsen till 

riktvärdena för buller enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3§. Utöver 

vägen förekommer flygplansbuller från Rörbergs flygplats som är belägen söder om vägsträckan i höjd 

med Rörberg. Flygplansbullret berör vägsträckan mellan Solbacka och Överhärde där bullernivån i 

vissa fall är högre än 85 dB direkt under planets färdriktning (Gävle kommun, Översiktsplan Gävle 

kommun år 2030 – med utblick mot år 2050, 2017). Dessa ljudnivåer är över maxvärdet för 

utomhusmiljö i bebyggt område (70 dB) enligt riktvärdena i 6§ trafikbullerförordningen.  
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Luftkvalitén kring vägområdet är under miljökvalitetsnormvärdet för NO2 dygn (60µg/m3) samt för 

luftburna partiklar; PM10 dygn (50µg/m3) (SLB analys). För NO2 uppgår dygnsvärden på 9–36 µg/m3 

samt för PM10 12–20 µg/m3  (Gävle kommun, Översiktsplan Gävle kommun år 2030 – med utblick 

mot år 2050, 2017).   

4.9. Landskapsbild 

Landskapet i aktuellt utredningsområde är väldigt typisk för södra Gästrikland: rullstensåsar i nord-

sydriktning bryter upp det annars flacka slättlandskapet, som dock för det mesta är oöverblickbar på 

grund av småskaliga mosaiklandskap varvat med stora skogsområden.  

Figur 20 Landskapstyper längs aktuell sträcka 

Utredningsområdet för den planerade GCM-vägen har sitt sammanhang i den övergripande 

landskapsstrukturen mellan Sandviken och Gävle. Detta område karaktäriseras av starkt 

koncentrerade kulturmiljöer med bebyggelse, odlingsmark och infrastruktur kring åsar och åar. 

Skogen råder mellan dessa kulturmiljöer. Gavleån och Storsjön har också präglat utvecklingen av 

området, vilket syns i ett antal kända fornlämningar vid framför allt Gavleån samt i de vattennära 

lägen av nutida samhällen i området.  

Den planerade GCM-vägen ska ligga längs med väg 559, som löper i väst-östriktning tvärs landskapets 

dominanta riktning från syd till nord. Den nord-sydliga riktningen av landskapet i östra halvan av 

området har uppstått i respons till Valboåsen och Nybrobäcken/Spikåsbäckens sträckning. Valboåsen 

är den östra grenen av rullstensåsen som börjar i Stallarholmen strax söder om Mälaren, korsar genom 

Enköping och Gävle för att landa i Trödje i norr.  Likt övriga åskedjor i Sverige har även denna 

rullstensås varit ett starkt formgivande element i landskapet, vilket syns väl i det aktuella 

utredningsområdet.  
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Väg 56 ligger högst uppe på åsen, och bebyggelsen har koncentrerats i närheten av åsen tack vare bra 

kommunikationer och gynnsamma förhållanden för odling vid åsens fot. Detta har resulterat i ett 

sammanhängande småskaligt mosaiklandskap som följer åsens sträckning. I Överhärde har 

sannerligen även Nybrobäcken/Spikåsbäcken, som löper parallellt med åsen, varit en bidragande 

faktor till bysamhällets utveckling. Ytterligare har det funnits en järnväg längs åsen, vars spår utgör ett 

ytterligare riktningsgivande element i utredningsområdet. För trafikanten på väg 559 är dock dessa 

stora landskapssammanhang svårlästa, och upplevelsen av sträckan från Solbacka till Överhärde är 

mer präglad av småskalig bostadsbebyggelsen och jordbruksskiften separerade av igenvuxna diken och 

vegetationsridåer längs vägar.  

 

Figur 21 Jordbruksmark och jordbruksbebyggelse vid Överhärde. Foto: Ramboll 

På östra sidan av åsen öppnas upp ett större landskapsrum där man får långa blickar över 

jordbruksmarken om man färdas med motorfordon längs med väg 559. Gång- och cykeltrafik hänvisas 

till Överhärde tätort där det öppna landskapet ställvis kan synas genom villaträdgårdarna.  

Den västra halvan av utredningsområdet har en mindre tydlig riktning på grund av ett tillfälligt 

skalbyte i ett större landskapssammanhang, där skogen mellan åsarna och vattendrag dominerar 

upplevelsen av vägmiljön ända fram till Sandviken. 

Forsbacka är född ur Storsjöns och Gavleåns möte som har både bjudit på vattenkraft för industrin och 

transportvägar för gods, för att inte nämna bruksvatten och fiskemöjligheter. Storsjöns strandlinje vid 

Forsbacka är relativt småskalig och bruten, och den täta skärgården i denna del av Storsjön gör att 

blickarna över vattnet västerut är korta. Däremot finns det möjlighet att vid bron över åmynningen 

titta över Gavleån mot bruksområdet.  
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Figur 22. Flygbild över Forsbacka centrum, småbåtshamnen och bron över Gavleån.  

Väg 559 mellan åmynningen och Solbacka ligger i en smal korridor genom olika skogstyper, som 

varierar i ljushet och i andelen av barr- och lövträd.  

 

Figur 23. Upplevelsen av sträckan mellan Forsbacka och Solbacka präglas av den omgivande blandskogen. Foto: Ramboll  

Bruksmiljön kan anas från Valbovägen med hjälp av lindallén på Stentorpsvägen och stenmuren vid 

Värdshusvägen, och särskilt vintertid går det att skymta arbetarvillorna genom trädstammarna. 

Kopplingen mot bruksmiljön från väg 559 är dock inte uppenbar i och med att det saknas siktkoppling 

till bruksområdets karaktärsbärande byggnader. Upplevelsen av sträckan är snarare dominerat av det 

slutna skogskorridoren som endast öppnas upp till något bredare rum vid Skottvallens busshållplats, 

vid åmynningen och i korsningen mellan väg 559 och Forsbacka centrum. För gång- och cykeltrafik 

finns bättre möjligheter att uppleva bruksområdet, eftersom de kan välja att använda Värdshusvägen 

och parken i bruksområdet för att färdas mellan Forsbacka centrum och väg 559. 
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4.10. Kulturmiljö 

Området kring Storsjön och Gavleån har varit bebott sen stenålder, vilket avspeglar sig i de många 

boplatserna i området.  

 

Figur 24. Fornlämningar 

Kring 1500-talet anlades Forsbacka bruk vid Storsjöns utlopp till Gavleån, vilket är idealiskt för 

järnhanteringen eftersom tillgången till vattenkraft är god.  
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Figur 25. Forsbacka bruk kring år 1900. Fotograf okänd. Järnvägsmuseet.  

Närheten till utskeppningshamnen i Gävle gjorde att varor/material enkelt kunde transporteras till 

och från bruket som var i bruk från 1500-talet och fram till 1960-talet. Från början hanterade bruket 

järn men kom att övergå till stål under 1800-talet. Forsbacka bruk är idag utpekat som ett riksintresse 

för kulturmiljö [X 811] eftersom det är en teknik- och arkitekturhistoriskt intressant bruks- och 

industrimiljö med lång kontinuitet, där industri- och bostadsbebyggelse samt herrgårdsanläggning 

visar verksamhetens utveckling från järnbruk till stålindustri från 1500–1960-tal. Järnverkets 

industriområde är beläget vid bruksdammen med bevarade dammanläggningar, stensatta kanaler 

samt verksamhetsbyggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Inom området finns 

även vägar, järnvägsspår och broar med bevarat samband mellan järnverkets olika delar.  

Längs de bevarade bruksgatorna finns arbetarbostäder och byggnader för olika samhällsfunktioner. 

Nuvarande Strömgatan och delar av Storgatan har samma sträckning som 1888, vilket syns på en 

historisk karta från denna tid. Inom området finns även tjänstemannavillor från 1800-talet slut och 

1900-talets början. Forsbacka Herrgård är uppförd i slutet av 1700-talet med ekonomibyggnader och 

engelsk park.  
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Inom riksintresset och längs Värdshusvägen finns en milstolpe (L1950:5249) (Riksantikvarieämbetet, 

Fornsök, 2021) och den är belägen ca 50 m norr om väg 559.  

 

Figur 26. En milstolpe (L1950:5249) är belägen ca 50 m norr om väg 559, strax söder om Värdshusvägen. Söder om 
Valbovägen finns en äldre bro (L1950:555) och en sentida husgrund (L1950:6075). Kartan är ett utsnitt från Fornsök. 

Drygt 50 m söder om väg 559 (Valbovägen) väster om Boviksvägen finns en äldre bro (L1950:5555) 

och en sentida husgrund (L1950:6075).  

På Generalstabskartan (Gävle J243-98-1) från 1900 har väg 559 samma sträckning som idag med 

skillnaden att den på vissa platser har blivit uträtad. Mitt emellan Solbacka och Nybro finns en 

milstolpe (L1950:5248). På milstolpen av järn syns en kunglig krona och under den står följande: G III 

F:A:U Cronstedt 1785, vilket visar att vägen var i bruk vid denna tid. Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt var 

landshövding i Gävle mellan åren 1781–1812. I samband med renovering 2020 flyttades milstolpen till 

norra sidan om vägen och kan komma att påverkas av GCM-vägen eftersom den står intill väg 559.  

 

Figur 27. Strax väster om kraftledningen, på norra sidan av väg 559, finns en milstolpe (L1950:5248), röd markering. Kartan 
är ett utsnitt från Fornsök. 

4.11. Vägnät 

Länsväg 559 sträcker sig via avfarten från E16 vid trafikplats 191 Sandviken västra i väst till korsningen 

mellan Tvärstigen, Hedesundavägen och Valbovägen i Överhärde i öst och täcker en sträcka av ca 15 

km. Vägsträckan för den tänkta GCM-vägen täcker en sträcka av ca 5 km och sträcker sig mellan 

Storgatan i Forsbacka till Överhärdevägen i Överhärde. Även om vägen är av stor betydelse för 

arbetspendling och allmän förflyttning så är den framförallt viktig för transport eftersom den stora 
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järnindustrin Sandvik ligger beläget strax söder om vägen och blir därför en del av transportsträckan 

för denna verksamhet.  

På den aktuella vägsträckan är transport av farligt gods ej rekommenderad. 

Vägens bärighetsklassificering varierar: bärighetsklassificeringen vid avfarten från E16 i väst står som 

BK4 för att sedan övergå till BK4 med särskilda villkor innan första rondellen där den övergår till klass 

BK1 som sedan sträcker sig till korsningen av Dunderbacken och Bivägen i utkanten av Sandviken. På 

resterande vägsträcka står bärigheten som BK4 med särskilda villkor och innefattar bland annat 

vägsträckan där den nya GCM-vägen ska anläggas. 

Hastighetsbegränsningen varierar från 50 km/h vid Storgatan i Forsbacka för att sedan övergå till 70 

km/h mellan Storsjövägen och Berglund i Överhärde där hastigheten återgår till 50 km/h den 

resterande vägsträckan. Vägen saknar idag en bra gång-och cykelförbindelse mellan Forsbacka och 

Överhärde vilket försvårar gång-och cykeltrafik i området.  

4.12. Trafik 

4.12.1. Trafikmängd 

Vid mätningar av trafikflödet på den aktuella sträckan under år 2020 mättes en årsmedelsdygntrafik 

(ÅDT) till 2168 fordon varav tyngre fordon var 163 enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta 

(Trafikverket, Trafikflödeskarta, 2021). 

4.12.2. Kollektivtrafik 

Den aktuella vägsträckan innefattar totalt 18 busshållplatser (se figur 28 nedan).  

 

Figur 28. Busshållplatser längs med sträckan Forsbacka-Överhärde 
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Busshållplatserna består oftast av en separat bussficka där det på södra sidan av vägen finns 

väderskydd medan det på norra sidan saknas.  

     

Figur 29. Busshållplats Skottvallen. Hållplatsen på södra sidan av vägen är försedd med väderskydd medan hållplatsen på 
norra sidan består av en bussficka som saknar väderskydd. Foto: Ramboll 

Sträckan trafikeras av busslinje 91 enligt X-trafiks linjekarta över Gästrikland. Bussarna går i regel 

med en timmes mellanrum under vardagar och kör även nattetid under helger. Linjen går mellan 

Sandviken resecentrum ner till Forsbacka, via väg 559 till Valbo köpcenter och vidare till Gävle för att 

sluta rutten vid Gävle Maxim.  

4.12.3. Oskyddade trafikanter 

Det saknas i dagsläget saknas gång-och cykelbana i anslutning till väg 559 vilket gör förflyttningar för 

oskyddade trafikanter, exempelvis gående och cyklister, problematiskt. De är i princip hänvisade att 

hålla sig längs vägrenen, vilket inte är en trafiksäker miljö utan skapar trafikfaror för såväl oskyddade 

trafikanter som bilister.  

Vad gäller passager för oskyddade trafikanter över vägen finns endast en ordnad passage; vid 

busshållplats Storsjövägen som är beläget på den västra änden av den valda vägsträckan. Passagen 

innefattar två centrala refuger och extra belysning vilket ökar säkerheten för gång-och cykeltrafikanter 

(bild nedan). För övrigt saknas ordnade passager över väg 559 längs med den aktuella vägsträckan. 

 

  

Figur 30. Ordnad passage över väg 559 vid Busshållplats Storsjövägen ca 100 meter söder om bron över Gavleån. I mitten av 

vägen finns refuger och på sidorna finns belysning vilket ökar säkerheten och tryggheten. Foto Ramboll  
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4.13. Rekreation och friluftsliv 

Området kring Gavleån och ut i Storsjön är klassat som värdefullt för friluftsliv. Tätortsnära 

rekreationsområden finns dels kring småbåtshamnen mitt emot Storgatan, dels söder om Gavleån 

öster om Stentorpsvägen och väster om Värdshusvägen, se figur 31 nedan. Eftersom det idag saknas 

strandnära stigar/leder så vill Gävle kommun värna om det strandnära friluftslivet genom att anlägga 

rekreationsstråk på både norra och södra sidan om bron över Storsjöns utlopp i Gavleån. De planerade 

stråken är markerade med prickade linjer på kartan nedan och ingår i Gävle kommuns översiktsplan 

2030 (Gävle kommun, Översiktsplan Gävle kommun år 2030 – med utblick mot år 2050, 2017). Den 

nya GCM-vägen kommer att göra det lättare för oskyddade trafikanter att röra sig i området och 

dessutom gynna friluftslivet. Utöver det planeras enligt Gävle kommuns översiktsplan 2030 nya 

tätortsnära naturreservat med syfte att gynna rekreation och friluftsliv.  

 

Figur 31. Tätortsnära rekreationsområden 

En redan befintlig stig korsar vägen vid infarten till Värdshusvägen och sträcker sig mellan Parken och 

vidare söderut mot Boviksvägen. Denna stig är attraktiv för vandring då den sträcker sig mellan 

Forsbacka herrgård och skogsmarkerna söder om vägsträckan. Öster om bron över 

Nybrobäcken/Spikåsbäcken finns en grusväg som korsar vägsträckan. Grusvägen, som utgörs av en 

banvall, går i nord-sydlig riktning. Norrut fortsätter grusvägen upp längs med samhället och 

åkerlandskapet för att tillslut korsa Ytterhärdevägen där den slutar. Söderut går grusvägen ner längs 

med Nybrobäcken/Spikåsbäcken samt skogs-och åkerlandskapet runt om för att sedan ansluta till 

Rörbergsvägen mitt emellan Rörberg och Överhärde. Stigen används av gångtrafikanter, cyklister och 

som ridväg för närliggande hästgård. Grusvägen kan därför vara ett bra stråk för rekreation och 

friluftsliv då den går i ett naturskönt område och nära bebyggelsen.  
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4.14. Kommunala planer 

4.14.1. Detaljplaner och byggnadsplaner 

Inom utrednings- och influensområdet finns flera juridiskt gällande detaljplaner och byggnadsplaner, 

se figur 32 och 33 samt tabell 3 nedan.  

Detaljplanerna och byggnadsplanerna kan komma att beröras i olika omfattning beroende på vilken 

sida av väg 559 som GCM-vägen kommer att anläggas.  

 

Figur 32. Översikt över bebyggelse längs aktuell sträcka. Befintliga detaljplaner och byggnadsplaner är markerade med 
svarta linjer.  
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Figur 33. Områden reglerade med detaljplaner och byggnadsplaner längs aktuell sträcka i Forsbacka. Befintliga detaljplaner 
och byggnadsplaner är markerade med svarta linjer och pågående detaljplaneprocesser markerade med röda linjer. Varje 
gällande plan betecknas med årtalet den antogs och den pågående detaljplanen betecknas med sitt diarienummer. 
Bearbetat utsnitt från webbkarta (Gävle kommun, Planarkivet Gävle kommun, 2021) 

Beteckning 

 i Figur  

Namn Reglering i planen inom område som kan 

bli aktuellt för den nya GCM-vägen / 

Kommentar 

1948 Byggnadsplan Svartberget 1:1, 

Ytterhärde 5:2 

”Befintlig väg” eller ”Allmän plats (park, 

plantering)” 

1965 Byggnadsplan, Forsbacka samhälle ”Väg eller torg” eller ”Park eller plantering” 

1986 Byggnadsplan, Forsbacka 3:1 m. fl.  ”Grönområde”, eller ”Mark får inte 

bebyggas” 

1989 Detaljplan Forsbacka 9:44 mm 

inom Forsbacka i Valbo 

”Parkområde” eller ”Mark får inte 

bebyggas” 

1990 Detaljplan, Trekanten i Forsbacka ”Mark får inte bebyggas” 

2008 Detaljplan, Forsbacka skola ”Skola, idrottshall, bibliotek”, ”Mark som 

inte får bebyggas”, ”Marken ska vara 

tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar”, ” Marken ska vara tillgänglig för 

allmän gångtrafik” 

18SBN193 

(Dnr) 

Forsbacka 3:72 m.fl. Valbovägen 

579 

Kommentar: SBN beslutade 2019-

03-20 att upprätta ny detaljplan. 

Området markeras med röd ram i 

Figur ovan. 

Kommentar: Dialog förs mellan 

Trafikverket och Gävle kommun i syfte att 

få till en anpassning mellan regleringarna i 

den nya detaljplanen respektive vägplanen 

för GCM-vägen.  

Tabell 3 Detaljplaner och byggnadsplaner 
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4.14.2. Översiktsplan och LIS-områden 

Enligt ortsfördjupning för Forsbacka i Gävle kommuns översiktsplan, antagen år 2017, planeras 200–

300 nya bostäder i Forsbacka fram till år 2030. En del planeras i strandnära lägen. Aktuell sträcka 

berörs av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt utrednings-område för 

bostäder strax söder om bron över Gavleån, se figur 34 och 35 nedan. 

 

Figur 34 Gävle kommun planerar för bostadsbebyggelse i områden markerad med gul skraffering i kartan ovan, inom 
ramarna för så kallad landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kartan är ett utsnitt ur Gävle kommuns webbkarttjänst för 
Översiktsplan 2030. 

 

Figur 35. Bild från område söder om Gavleån tilltänkt för bostadsbebyggelse inom ramarna för LIS (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge). Skorstenar i Forsbacka bruk syns i bakgrunden. Foto: Ramboll 

5. Effekter av föreslagna åtgärder 

Nedan redogörs för identifierade effekter av planerna att:  

- anlägga en belyst GCM-väg längs med väg 559 mellan Forsbacka och Överhärde  

- genomföra vattenskyddsåtgärder längs med väg 559 inom Gävle-Valboåsens 

vattenskyddsområde. 

Det är värt att betona att planläggningsarbetet är i ett tidigt skede och att det ännu återstår att utreda 

lokalisering och utformning för GCM-vägen närmare. Exempelvis är det mycket som talar för att det är 

mest fördelaktigt att anlägga GCM-vägen på den norra sidan om väg 559, men det är ännu inte 

fastställt att det blir så. I kommande skede, samrådshandlingsskedet, kommer åtgärdernas 

utformning, och tänkbara effekter av dem, att utredas och beskrivas närmare. 
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5.1. Riksintressen 

5.1.1. Riksintresse kulturmiljövård  

De perifera delarna av riksintresset Forsbacka bruk kommer att beröras i söder och väster av GCM-

vägen. Anläggandet bedöms inte påverka riksintresset negativt eftersom inga av de värdebärande 

uttrycken påverkas. Det kan snarare ha en positiv påverkan på området genom att öka tillgängligheten 

till platsen. Genom att ansluta GCM-vägen till den äldre Strömgatan och bibehålla stenmurarna vid 

vägen kan upplevelsen av området förhöjas. 

5.1.2. Riksintresse kommunikation 

Område för riksintresset planerad väg angränsar till den planerade GCM-vägen vid GCM-vägen 

slutpunkt vid Överhärdevägen. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.  

5.2. Naturmiljö 

Naturvärden i form av skogsmiljöer, framförallt bland- och lövskog, förekommer i varierande 

klassning på båda sidor om vägen. Naturvärden i form av vattenmiljöer förekommer också och 

behandlas i nästkommande avsnitt. 

Val av sida för den planerade GCM-vägens kommer att projekteras så att så litet ingrepp som möjligt 

sker i områden med identifierade naturvärden. Dock innebär en GCM-väg att ett visst intrång i 

naturvärdesområden är oundvikligt.  

5.2.1. Vattenmiljöer 

Vid Gavleån, som är en ytvattenförekomst, planeras GCM-vägen att förläggas på den befintliga 

betongbron. Inga arbeten planeras i vattenområdet varför vattenmiljön inte bedöms påverkas.  

Även vid Nybrobäcken/Spikåsbäcken planeras GCM-vägens sträckning till den befintliga betongbron. 

Inte heller här bedöms någon påverkan ske på vattenmiljön.  

Vidare berörs två vattendrag som idag leds i trumma under väg 559 av den planerade av GCM-vägen. 

Trummorna planeras att förlängas och förläggas så att nuvarande funktion bibehålls och att 

trummorna inte utgör vandringshinder. Påverkan på dessa vattendrag bedöms bli liten negativ tack 

vare att konnektiviteten bibehålls.  

I vägens västra del finns sumpskogsområden som bedöms ha höga respektive påtagliga naturvärden 

(klass 2 och 3) på båda sidor om vägen. Samtliga av dessa sumpskogar kan potentiellt utgöra lämpliga 

habitat för groddjur. Ett av områdena (nr. 14) bedöms även kunna utgöra lämpligt habitat för 

salamander. Inga groddjur eller salamandrar noterades emellertid under inventeringen men under 

våren 2022 planeras ytterligare inventering av groddjursmiljöer att genomföras. Om inventeringen 

visar att det finns grodor och/eller salamandrar här kommer stor hänsyn tas till detta i den fortsatta 

projekteringen av GCM-vägen. Ambitionen är att GCM-vägen utformas så att dessa miljöer påverkas i 

så liten utsträckning som möjligt. Preliminärt kan intrång komma att ske i kanten på de naturvärden 

som ligger på den södra sidan av väg 559. Det gäller område 13, 15 och 16. Det ska emellertid 

säkerställas att kärnvärdet kommer att kvarstå i de områden som påverkas. Påverkan på naturmiljön 

bedöms därmed bli liten negativ. 

 

 



 
SAMRÅDSUNDERLAG – Väg 559 Forsbacka – Överhärde, gång-, cykel- och mopedväg samt 
vattenskydd Överhärde  Sida 36 av 42 

5.2.2. Generellt biotopskydd 

Det generella biotopskyddet i form av alléstruktur bedöms inte påverkas av den planerade GCM-

vägen.  

5.2.3. Invasiva arter 

Invasiva arter i form av blomsterlupin förekommer längs med hela vägsträckan. I kommande 

projektering ska massor innehållande invasiva arter hanteras så att spridning begränsas.   

5.3. Naturresurser 

5.3.1. Vattenresurser 

I sträckans östra del, i Överhärde finns vattenskyddsområde utpekat. Inom vattenskyddsområdet 

planeras vattenskyddsåtgärder att genomföras längs väg 559 så att ett högre skydd av 

grundvattenförekomsten erhålls. Vid en olycka på vägsträckan finns i nuläget en stor risk för påtaglig 

negativ påverkan på grundvattenförekomsten vilket kan medföra stora ekonomiska konsekvenser. Om 

planerade vattenskyddsåtgärder genomförs så erhålls ett gott skydd mot påverkan och stora negativa 

konsekvenser kan utebli. 

Vattenskyddsåtgärderna syftar till att eventuella spill av miljöstörande ämnen ska kunna tas om hand i 

nära anslutning till vägen, till exempel så kommer täta diken anläggas längs sträckan inom 

vattenskyddsområdet. I samband med åtgärderna kommer schaktarbeten att ske. 

Försiktighetsåtgärder kommer att tas fram för att inte påverka grundvattenförekomsten negativt.  Det 

skydd som åtgärderna syftar till och som görs inom vattenskyddsområdet gör att skyddet under 

driftfasen förbättras. Påverkan på vattenskyddsområdet under drift efter att åtgärderna genomförts 

bedöms bli positiv. 

5.3.2. Jordbruk  

Längs med väg 559 finns småskaligt jordbruk. Den planerade GCM-vägen kan innebära ett visst 

intrång i jordbruksmark. Påverkan bedöms dock bli liten negativ då GCM-vägen endast berör en liten 

del av jordbruksmarken.  

5.4. Geologiska och geotekniska förutsättningar 

GCM-vägen och förbättringen av busshållplatser kommer inte innebära några större geomorfologiska 

förändringar i området. GCM-vägen kommer att påverka några moränåsar längs med sträckan, vilka 

kommer att behöva schaktas bort. Även några svackor där vägen går på bank kommer att påverkas, 

genom att de kommer att behöva fyllas upp.  

5.5. Klimat 

Det finns risker för översvämningar i området kring Forsbacka vid Gavleån samt Storsjövägen. För att 

minska risken för översvämningar från vattendrag samt från skyfall kommer man i projektet att arbeta 

med utformning och dimensionering av avvattningssystem. I projektet ingår även 

klimatkalkylberäkningar som i tidiga skeden identifierar att främsta klimatbelastningen och 

energianvändningen i anläggningsfasen kommer från asfaltsbeläggning och masshantering. Genom att 

arbeta aktivt med utformning kan klimatbelastning i anläggnings- och driftsfas minimeras. Vidare står 
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transporter för största andelen växthusgasutsläpp inom Gävle kommun. Genom att förbättra 

trafiksäkerheten sträckan mellan Forsbacka-Överhärde längs väg 559 förbättras möjligheterna att 

arbetspendla med cykel istället för bil vilket skulle minska klimatbelastningen från biltransporter.  

Påverkan på klimatet från planerad åtgärd bedöms som liten negativ med hänsyn till 

översvämningsrisken. Med vidtagna skyddsåtgärder mot översvämningar samt med ökad potential för 

gång- och cykeltrafik kan den negativa påverkan motverkas.   

5.6. Förorenad mark 

Föreslagna åtgärder kan komma att ge upphov till en mashantering där eventuellt föroreningsinnehåll 

kommer att avgöra massornas lämplighet att återanvändas i entreprenaden eller blir föremål för en 

hantering där massorna skickas till en godkänd mottagningsanläggning. 

Utifrån dagens kunskapsläge bedöms det inte finnas några ytterligare risker förknippade med 

förorenad mark vid utförandet av beskrivna åtgärder. 

5.7. Boendemiljö och hälsa 

Både anläggande av ny GCM-väg och genomförande av vattenskyddsåtgärder skulle förstärka den 

bebyggda miljön på ett positivt sätt.  

Den nya GCM-vägen förbättrar förutsättningarna för att en ökad andel resor utförs med gång och cykel 

och en minskad andel utförs med bil, vilket i sin tur medför positiva effekter för såväl boendemiljön 

som folkhälsan i området. Vad gäller boendemiljön handlar det om minskad andel trafikbuller, 

minskad andel bilavgaser och minskad risk för trafikolyckor. Vad gäller folkhälsa så ger aktiva 

transportsätt såsom gång och cykling ökad rörelse i vardagen, vilket skulle stärka folkhälsan.    

5.8. Landskapsbild 

Inga stora förändringar för landskapsbilden är att förvänta med anledning av GCM-vägen. Däremot 

kan landskapsbilden kring åsen förändras beroende på utformning av vattenskyddsåtgärderna. I den 

vidare projekteringen är en målsättning att tydliggöra åsen i samband med vattenskyddsåtgärdena. 

5.9. Kulturmiljö 

Om den planerade GCM-vägen anläggs norr om väg 559 kommer milstolpen (L1950:5248) påverkas av 

arbetena och ett tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen (KML) krävs för att flytta den. Den 

åtgärden bedöms dock som positiv för själva lämningen eftersom tillgängligheten ökar om den 

placeras intill GCM-vägen med en informationsskylt. För att säkerställa att inga lämningar inom 

området påverkas under byggskedet ska dessa märkas ut innan arbetena påbörjas. 

5.10. Vägnät 

Den föreslagna GCM-vägen skulle komplettera vägnätet i området på ett positivt sätt.  

5.11. Trafik 

Anläggningen av den föreslagna GCM-vägen skulle förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och 

mopedtrafik i området. Den skulle också medföra förbättrad trafiksäkerhet för såväl bilister som 
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oskyddade trafikanter då gång- och cykeltrafikanter samt mopedister inte längre är hänvisade till 

vägrenen utan får en egen GCM-väg. Även förutsättningarna för kollektivtrafiken och 

kollektivtrafikresenärerna skulle förbättras, tack vare såväl åtgärder kring busshållplatserna som 

anläggande av GCM-väg.   

5.12. Rekreation och friluftsliv 

Den planerade GCM-vägen korsar inga utpekade rekreations- och friluftsvärden, men däremot några 

potentiella promenadstråk. Den planerade GCM-vägen kommer öka möjligheterna att röra sig mellan 

områden på ett trafiksäkert sätt och nå skogsvägar/stigar i högre grad. På några platser längs med väg 

559 korsar stigar den planerade vägen. På dessa platser kommer det att tillses att den planerade GCM-

vägen inte utgör ett hinder för fortsatt användande av stigar och gångstråk tex genom att tillse att 

buskar och träd tas bort /beskärs så att synligheten ökar eller att tillse att inga djupa diken anläggs. 

Sammantaget bedöms påverkan bli oförändrad mot dagens förutsättningar för rekreation och 

friluftsliv.   

5.13. Kommunala planer 

Den föreslagna GCM-vägen kan, beroende på mer exakt var den anläggs, komma att beröra de 

detaljplaner och byggnadsplaner som beskrivs i avsnitt 4.14.1 under kapitel förutsättningar.  

En plan som med säkerhet kommer att beröras är den nya detaljplan som är under framtagande av 

Gävle kommun; Forsbacka 3:72 m. fl. Valbovägen 579. Gällande den förs dialog mellan Trafikverket 

och Gävle kommun i syfte att få till en anpassning mellan regleringarna i den nya detaljplanen 

respektive vägplanen för GCM-vägen. 

Ytterligare en plan; byggnadsplan Svartberget 1:1, Ytterhärde 5:2, kommer högst troligen att beröras. 

Området inom planen där det kan bli aktuellt att anlägga GCM-väg är idag ett skogbevuxet 

grönområde och är i byggnadsplanen reglerad som Allmän plats (park, plantering). 

6. Åtgärder 

För att förebygga negativa miljöeffekter av byggnation av GCM-väg föreslås ett antal åtgärder.  

Inom vattenskyddsområdet kommer åtgärder under byggnation att vidtas för att minska risken för 

skada. Åtgärderna styrs till stor del av gällande föreskrifter för vattenskyddsområdet och innebär 

bland annat att schaktning görs på kontrollerat sätt, att inga miljöskadliga ämnen förvaras eller 

hanteras inom vattenskyddsområdet och att inga arbetsfordon parkeras inom vattenskyddsområdet. 

De skyddsåtgärder som ombyggnationen syftar till och som görs inom vattenskyddsområdet gör att 

skyddet under driftfasen förbättras.  

Under byggnation ska områden som hyser identifierat höga naturvärden undvikas. Inga massor ska 

tillåtas att läggas upp i dessa områden.  

Vid förlängning av trummor förläggs trummor så att konnektiviteten och trummans nuvarande 

funktion bibehålls. Trummorna får inte utgöra vandringshinder. Vid risk för grumling i vattendrag ska 

grumlingsförebyggande åtgärder vidtas.  

Under byggnation ska fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar märkas ut för att säkerställa 

att dessa inte skadas.  
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På platser där promenadstråk korsar väg 559 ska åtgärder vidtas för att säkra god sikt och minska 

risken för olyckor.  

 

7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

I den kommande projekteringen av GCM-vägens kommer sträckningen och val av sida anpassas så att 

intrånget i naturmiljön blir så litet som möjligt. Det finns goda möjligheter att undvika de områden 

med utpekade naturvärden, och de vattenmiljöer som berörs kommer att påverkas endast i liten 

utsträckning. Inom vattenskyddsområdet kommer skyddsåtgärder att vidtas, och efter byggnation så 

medför projektet att ett högre skydd mot påverkan uppnås.  Med ovan föreslagna åtgärder och med de 

goda möjligheterna att anpassa GCM-vägens sträckning gör Trafikverket bedömningen att den 

planerade GCM-vägen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen av projektet kommer 

drivas vidare av Trafikverket. 

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av länsstyrelsen. Dessutom ska Trafikverket 

samråda med en utökad samrådskrets i den efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå 

av övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samråd som genomförts i samband med detta underlags upprättande finns beskrivna i projektets 

samrådsredogörelse 

8.2. Viktiga frågeställningar 

I kommande projektering kommer ytterligare information om området att inhämtas i form av 

naturvärdesinventering, markmiljöundersökning, geologiska undersökningar mm. Resultatet av dessa 

kommer att ligga till grund för såväl val av sida som kommande plan. 

Viktiga frågeställningar som kommer att beaktas i den kommande projekteringen baseras i mångt och 

mycket på de åtgärder som föreslås i avsnitt 6. Fokus kommer att läggas på att hitta bra lösningar där 

allmänna och enskilda intressen kan komma att stå mot varandra. I den vidare projekteringen är även 

anpassning av GCM-vägens sträckning gentemot naturvärden av stor vikt.  

Viktiga frågeställningar som behöver behandlas är: 

• Åtgärderna inom riksintresse grundvattenförsörjning och dess samspel med såväl 

landskapsbilden som de krav som ställs i områdets föreskrifter. 

• Hur promenadstråkens funktion kan bibehållas och i förekommande fall förbättras.  

• Hur en påverkan på fornlämning kan minimeras.  
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• Masshanteringsplan om markmiljöundersökningar visar att det finns förorenad mark längs 

med sträckan.  

• Hantering och åtgärder för att minska risk för spridning av invasiva arter om 

naturvärdesinventeringen visar på förekomst av växter av invasiv art.  

• Vattenverksamheter är tillståndspliktiga enligt 11 kap miljöbalken. Mindre omfattande 

vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till länsstyrelsen. Exempel 

på sådana verksamheter som kan bli aktuella i detta projekt är anläggande eller byte av 

trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund. 

Anmälan vattenverksamhet görs i en separat anmälan till länsstyrelsen för de trummor som 

behöver förlängas.  

• Viktigt att göra en väl avvägd bedömning angående vilken sida om väg 559 som GCM-vägen 

ska placeras på.  

8.3. Samråd 

Med detta samrådsunderlag kommer de första formella samråden att inledas. Allmänheten kan vara 

med och påverka planprocessen genom att närvara vid samråd, inkomma med skriftliga synpunkter 

eller kontakta projektledare eller andra medarbetare inom projektet via telefon eller e-post under tiden 

som vägplanen finns tillgänglig för samråd. Trafikverket kommer att bjuda in till samrådsmöten via 

annonser. Projektets har en hemsida med ytterligare information på följande länk: 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/gavleborg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-559-forsbacka-

overharde-ny-gang--och-cykelvag/ 
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