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Figur 1.1 Strömsbrovägen

Figur 1.2 KanalvägenFigur 1.3 Järnvägsbanken

Inledning
Detta gestaltningsprogram är en del av 
järnvägsplanen för Fredriksskansbanan - ny 
spåranslutning till Gävle hamn. Järnvägsplanen 
är i sig en del i ett större samarbetsprojekt 
mellan Trafikverket och Gävle kommun.

Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är 
att visa på förslag till en helhetsmiljö och 
de möjligheter som uppstår i och med 
Fredriksskansbanans föreslagna utbyggnad. 
I vissa fall redovisar gestaltningsprogrammet 
förändringar som ligger utanför Trafikverkets 
åtagande. 

Nuläge och möjligheter - 
järnvägens påverkan
Näringen präglas av småindustrier, breda vägar 
och hårdgjorda ytor. Området består till stora 
delar av utfyllnadsmassor, eftersom det under 
många år har fungerat som stadens deponi. Här 
finns problem med dagvattnet på grund av att 
området ligger lågt i förhållande till havsnivån 
och att marken till stora delar är hårdgjord. 
I kontrast till detta står angränsande Natura 
2000-området Testeboåns delta.
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ÖVERSIKTSPLAN SKALA 1:8000 / A3

1  STRÖMSBROVÄGEN/JÄRNVÄGSBRO
Karaktär: Stadsrum
Fokus: Trygghet och orienterbarhet
Bearbetning: Utformning av slänter, bro,   
räcken, gång/cykelbana, grön omgivning, 
energiskog.

Nytt spår

Fokusområden

Befintligt spår 
som elektrifieras

1

3

2

GÄVLE HAMN / 
FREDRIKSSKANS

NÄRINGEN

ST
R
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M

SB
R

O
VÄ

G
EN

GÄVLE STRAND

TESTEBOÅNS DELTA

KANALVÄGEN

2   GÅNGPASSAGE / 
DAGVATTENHANTERING
Karaktär: Verksamhetsområde
Fokus: Funktion
Bearbetning: Markbeläggning, skyltar, bommar, 
barriärer, damm-miljö, energiskog.

3   FREDRIKSSKANSBANKEN
Karaktär: Vild natur
Fokus: Upplevelse av naturen
Bearbetning: Utsikter, stråk, möblering.
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Ett två tre...
Tre områden har identifierats där det 
finns ett särskilt behov av genomtänkt 
gestaltning. Två av områdena berör den nya 
järnvägssträckningen genom Näringens 
industriområde och ett område en del av den 
befintliga fredriksskansbanan som förses med 
kontaktledningsstolpar. Den gemensamma 
nämnaren för de tre fokusområdena är att de 
är en del av rörelsestråk, platser där människor 
rör sig tvärs eller längs järnvägen. Område 
betecknat med nummer 1 på planen ovan är 
järnvägens passage över Strömsbrovägen som 
ges en delvis ny sträckning och där cykelvägen 
flyttas från den östra sidan om vägen till den 
västra.       

Område 2 är en plankorsning för gång/cykel 
i Kanalvägens sträckning. Område 3 är gång/
cykelstråket på järnvägsbankens norra sida 
ut till Fredriksskans. Dessa tre områden har 
olika karaktärer och de gestaltningsuppgifter 
som skall lösas har därför olika fokus. 
Detta gestaltningsprogram redovisar 
gestaltningsuppgifterna och presenterar 
möjliga lösningar för de tre fokusområdena.

ÖVERSIKTSPLAN SKALA 1:8000 / A3

Det nya järnvägsspåret skär tvärs genom 
industrikvarteren på Näringen och delar 
området i ett ”Näringen nordost” och ett 
”Näringen sydväst”. Ombyggnaden medför 
förändringar i fastighetsindelning och 
vägstruktur men det kommer fortsättningsvis 
att fungera för de verksamheter som 
bedrivs inom området. Järnvägen kommer 
att utgöra en barriär i området och de två 
passager som planeras är viktiga punkter. 
Genom denna omstrukturering av området 
uppkommer möjligheten att reservera mark 
för omhändertagande av dagvatten och att 
införa mer grönska i området. Ombyggnaden av 
Strömsbrovägen som en följd av det nya spåret 
ger också möjlighet att uppgradera området 
med material, belysning och grönska och skapa 
en positiv stadsmässighet som knyter an till 
Gävle stad.

Framtida utveckling
Närheten till Gävle centrum, till den nya 
stadsdelen Gävle strand och havet gör området  
attraktivt. En möjlig framtida utveckling är att 
området blir en del av Gävle stad med blandade 
funktioner som bostäder, kontor och handel. 
Järnvägsspåren med sina skyddszoner skulle 
då kunna utvecklas till ett grönt parkstråk 
genom området. 

I en överblickbar framtid är dock en 
utveckling av området med utrymmeskrävande 
verksamheter som idag mest trolig då buller, 
vibrationer, transporter med farligt gods 
samt förorenad mark utgör begränsningar för 
markanvändningen.
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Figur 1.4 Plan - Strömsbrovägens passage under järnvägsbron.
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Ett - Strömsbrovägen/
järnvägsbro
Strömsbrovägen är en viktig länk mellan 
centrala Gävle och dess norra delar. Det är 
viktigt att passagen under spåret upplevs ljus 
och trygg. Järnvägsbanken är som högst i 
denna del och når fyra meter över omgivande 
mark. Viktigt är att tona ner skalan på 
järnvägsbanken, detta kan åstadkommas med 
plantering av buskar och träd. Järnvägsbron 
kan i sig utgöra ett positivt inslag i vägmiljön. 
Bron ges en symmetrisk utformning, dvs båda 
sidor behandlas lika med slänter och avsatser 
på bägge sidor av bropelarna där gående 
och cyklister kan passera. På bägge sidor om 
Strömsbrovägen, som går i ett tätt betongtråg 
under järnvägsbron, kan låga marktäckande 
växter planteras som klarar att snö läggs upp 
på denna yta. Se figur 1.4, 1.8 och 1.9.

Järnvägsbankens slänter som möter väg och 
cykelväg föreslås att kläs med kullersten, 
som anknyter till Hamnledens trafikplats 
vid Strömsbrovägen. Övriga slänter består av 
stenkrossmaterial. Gräs (eller låga buskar) 
föreslås en bit upp på släntfoten för att tona ner 
skalan på slänten. Se figur 1.6.

Vid läge för nuvarande Strömsbrovägen skapas 
ytor med plats för grönska och möjlighet att 
använda till dagvattenhantering. Området 
väster om cykelvägen kan med fördel nyttjas 
som översvämningsytor, då behov av detta 
finns. En plantering av energiskog, salix, 
på dessa ytor skapar en grön volym mot 
järnvägsbanken och godsbangården. Se figur 
1.5. 

Längs Strömsbrovägen och cykelvägen föreslås 
en trädrad leda in bilister och cyklister under 
bron. Träden bidrar också till att tona ner 
skalan på järnvägsbanken och bron. Se figur 1.5 
och 1.7.
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Figur 1.5 Illustrationsplan 
Strömsbrovägens 

passage av järnvägsbron.
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Figur 1.6 Principsektion järnvägsbank, med grön släntfot.
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Figur 1.7 Perspektiv broläget, Strömsbrovägen söderut.
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KULLERSTEN
KULLERSTEN

GC-VÄG RÄCKE
RÄCKE

KONTAKTLEDNINGSSTOLPE
BÖR OM MÖJLIGT PLACERAS 
VID SIDAN AV BRON.

BUSKAR PLANTERAS FÖR ATT 
DÖLJA DEN HÖGA  JÄRNVÄGS-
BANKEN 

MÖJLIG PASSAGE/STIG
STENMJÖL

+0,0

RÖK+6,1

FRI HÖJD 4,7 M
FRI HÖJD 3,0 M

BUSKAR PLANTERAS FÖR ATT 
DÖLJA DEN HÖGA  JÄRNVÄGS-
BANKEN 

I BRONS BETONGYTA FÖRESLÅS FÖRSÄNKTA 
LINJER SOM FÖRSTÄRKER BRONS FORM 
OCH GER EN SKUGGEFFEKT. 

PÅ BROPELARNA FÖRESLÅS OCKSÅ FÖRSÄNKTA 
LINJER SOM GÅR FRÅN ETT GLEST MÖNSTER I 
DESS BAS TILL ETT TÄTARE LÄNGRE UPP FÖR 
ATT DE SKA UPPLEVAS HÖGRE. 

I TRÅGETS ÖSTRA BETONGYTA (SOM ÄR SYNLIG FRÅN GC-
VÄGEN) FÖRESLÅS EN FÖRSÄNKT LINJE MED BLÅ MOSAIK 
(ALT. REFLEXER) PÅ DEN HÖJD SOM  REPRESENTERAR 
 DIMENSIONERANDE HÖGSTA VATTENNIVÅN . 

KULLERSTEN
KULLERSTEN

Figur 1.8 Sektion - järnvägsbron 
och Strömsbrovägen
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FÖRSÄNKTA HORISONTELLA LINJER I BETONGTRÅGETS 
SIDA PÅ SAMMA SÄTT SOM PÅ BRO OCH PELARE
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BELYSNING FÖRESLÅS FRÅN BROPELARNA 
UPP PÅ BRONS UNDERSIDA FÖR ATT GE 
INTRYCKET AV ATT BRON ”SVÄVAR”.

BRON FÖRESLÅS BELYSAS MED ETT 
SLÄPLJUS LÄNGS BRONS UNDERSIDA

EN DÄMPAD PUNKTBELYSNING FÖRESLÅS 
UNDER BRON SOM LYSER UPP CYKEL-
BANAN OCH DESS SIDA FÖR ATT GE EN 
OMBONAD KÄNSLA.

LINJEN I BETONGTRÅGET KAN FÖRSTÄRKAS 
MED BELYSNING
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Figur 1.9 Sektion - järnvägsbron 
och Strömsbrovägen med 
belysningsförslag.
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Möjlig stig på gamla järnvägs-
spåret, behåll gärna spårresterna 
synliga i markbeläggningen.

Figur 2.3. 
Illustrationsplan, 
delen mellan 
Beckasinvägen 
och Kanalvägen

Möjliga översvämningsytor
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Två - Gångpassage/
dagvattenhantering
Intill det nya spåret mellan Beckasinvägen 
och Kanalvägen inne i industriområdet finns 
ytor möjliga att nyttja för omhändertagande av 
dagvatten. Se figur 2.2 och 2.3. På samma sätt 
som vid Strömsbrovägen kan energiskog, salix, 
planteras på översvämningsytorna. Detta för 
att skapa en grön volym i området som går att 
sköta på ett rationellt sätt. Se figur 2.1 och 2.3.

En plankorsning för gående och cyklister är 
planerad där järnvägen korsar Kanalvägen. Den 
ska förses med bom, ljud och ljussignal. Viktiga 
aspekter är trygghet och säkerhet vid denna 
passage. God sikt och en tydlighet var man som 
cyklist/fotgängare får vistas ska eftersträvas. 
Den möjliga översvämningsytan på denna 
sida järnvägen bör ha en lägre vegetation alt. 
siktlinjer för att få en överblickbarhet så att 
platsen känns trygg att passera. Se figur 2.3.

Figur 2.1. Energiskog av salix bildar grön volym.

Figur 2.2. Damm-miljö med låg vegetation.

Tre - Fredriksskansbanken
Över Inre fjärden går Fredriksskansbanan på 
utfylld bank. Banken utgör gräns för Natura 
2000-området Testeboåns delta. På banken, 
vid sidan om spåret, finns en grusad stig som 
fungerar som gång- och cykelstråk. Se figur 3.3.

Spåret ska förses med kontaktledningsstolpar 
och vid Bankens bangård komma att hamna 
mitt i gångstråket. Här föreslås gång- och 
cykelstigen schaktas ner till ett något djupare 
läge, för att inte göra intrång i vattenområdet. 
Möjlighet finns att skapa utsiktsplatser/
sittplatser på lämpliga ställen längs banken. För 
att inte göra intrång i Natura 2000-området 
föreslås trädäck som skjuter ut över slänten. Se 
figur 3.1 och 3.2.

Möjligheten att uppleva naturen på nära håll 
och staden på avstånd bör vara i fokus. Möbler 
och staket kan vara av enkel men robust 
karaktär i trä.
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Figur 3.3. Foto över 
järnvägsbanken mot 
Fredriksskans över 
inre fjärden.

Figur 3.1. Sektion genom 
järnvägsbanken över inre 

fjärden, Fredriksskansbanken.
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TRÄDÄCK MED SITTPLATS

GC-VÄG

KONTAKTLEDNINGSSTOLPE

Figur 3.2. Illustrationsplan över järnvägsbanken 
över inre fjärden, Fredriksskansbanken. 
Delen vid Bankens bangård. Passage av 
kontaktledningsstolparna illustreras.

UTSIKTSPLATS - TRÄDÄCK 
MED SITTPLATS

KONTAKTLEDNINGSSTOLPE

NYTT TRÄSTAKET I 
BEFINTLIGT LÄGE

GC-STRÅK

BRO SPÅR SOM ELEKTRIFIERAS

NATURA 2000
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GC-STRÅK

Ovan: Järnvägsbanken ut till Fredriksskans sett från Alderholmen/Gävle strand som det ser ut  idag.
Nedan: Samma vy illustratrerad med nya kontaktledningsstolpar. Stolparna kommer inte märkbart att förändra landskapsbilden. 
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