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Gävle Strand är ett bostadsområde under uppbyg-
gnad på halvön Alderholmen öster om Gävle cen-
trum. Med närheten till havet, Gavleån, central-
stationen och Gävle centrum är området mycket 
attraktivt för bostäder. År 2007 stod den första etap-
pen av Gävle Strand färdig och den andra etappen 
förväntas stå klar för inflyttning år 2011. Från Gävle 
kommuns sida har man haft stora planer för områ-
det inte bara när det gäller att skapa en god boen-
demiljö i form av bostadsnära rekreation, luftiga och 
välplanerade lägenheter och god tillgång till kolle-
ktivtrafik. Man har även velat skapa en arkitektur 
som är nytänkande och skapar diskussion. Väster 
om Gävle Strand finns två befintliga områden som 
självklart påverkas av Alderholmens förnyelse. 
Dessa är miljonprogramsområdet Öster och ett ma-
gasinsområde som idag inte används som bostäder.

Arbetet går ut på att hitta samband i utformnings- 
och gestaltningsprinciperna för de tre områdena 
och på så sätt kunna dra slutsatser om man fört över 
vissa principer från de befintliga områdena till det 
nya. Analysen berör också de principer som varit 
övergripande och tagit stor plats i planhandlingarna 
för Gävle Strand men som inte kan återfinnas i de 
närliggande områdena. Sedan förs en diskussion 
om varför principerna valts, vilka tveksamheter som 
finns runt dem samt om det finns andra principer 
som kunde ha varit bättre lämpade för Gävle Strand. 

SAMMANFATTNING

Avslutningsvis ger jag mitt förslag till en alternativ 
utformning och gestaltning av några av principerna.
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1.1 PROBLEMBESKRIVNING

I planhandlingarna för Gävle Strand har kom-
munen upprättat många specifika mål för det nya 
området, det gäller både i programmen för detalj-
planerna samt i detaljplanerna. För etapp II, som i 
skrivande stund är under uppbyggnad, har ett my-
cket detaljerat gestaltningsprogram upprättats. Det 
mål som verkar vara det viktigaste och som nämns 
mest i planhandlingarna är kommunens vision om 
att området, när det är fullt utbyggt, ska fungera 
som en länk mellan centrala Gävle och stadsdelar 
som ligger i närheten (Gävle kommun 2003b, s. 5). 

Det handlar främst om två områden som ligger i 
direkt kontakt till det nya bostadsområdet, Öster 
och Magasinsområdet. Öster är ett miljonprogram-
sområde som under 2003-2007 genomgick en om-
fattande upprustning. Magasinsområdet är byggt 
i slutet av 1800-talet och man har från kommun-
ens sida stora planer på att göra om magasinen till 
bostäder och koppla ihop det med det nya området 
Gävle Strand. 

Utöver målet att det nya området ska fungera som 
en länk till närliggande områden nämns mindre mål 
som på flera sätt kan kopplas till det stora. Dessa 
mål handlar om att Gävle Strand ska vara ett om-
råde med ett större utbud av service så som skola, 
förskola, butiker, fungerande kollektivtrafik etc. 
Fungerande kollektivtrafik hänger också samman 
med ytterligare ett mindre mål som gäller trafiksitu-

ationen. Kommunen vill genom att begränsa hasti-
gheten inom området till 30 km/h ge förutsättnin-
gar för att integrera de olika trafikslagen och på så 
sätt skapa liv och rörelse i området (Gävle kommun 
& White Arkitekter 2003, s.4) 

Alla dessa frågor hänger ihop med olika utformn-
ings- och gestaltningsprinciper som är bundna till 
olika tidsepoker och ideal. Det moderna stadsbyg-
gandet i Europa har vägletts av olika doktriner som 
fört fram skilda stadsideal: den täta kvartersstaden, 
trädgårdsstaden och den funktionalistiska staden 
(Rådberg 1988, s. 97). Öster passar in under den 
funktionalistiska staden och Magasinsområdet un-
der den täta kvartersstaden fast inte så tydligt då 
det i det här fallet handlar om verksamheter och 
inte bostäder. Öster och Magasinsområdet har alltså 
skilda tidstypiska principer och ideal varav några 
applicerats på det nya området, frågan är vilka dessa 
är, varför just de valts och om man hade kunnat an-
vända sig av andra för att få ett bättre resultat. 

8

1. INLEDNING
1.2 SYFTE

Syftet är att studera hur man vid planläggning och 
gestaltning av ett nytt område i en stad kan anpassa 
det nya området till befintliga närliggande områden 
som byggts under andra tidsepoker. Jag kommer att 
använda mig av fallstudien Gävle Strand för att un-
dersöka detta. 

Genom att studera två närliggande områdens ut-
formning och gestaltning kan slutsatser dras om och 
hur dessa påverkat planeringen och utformningen 
av Gävle Strand. Utifrån detta ska sedan diskuteras 
vilka influenser angående utformning och gestalt-
ning som tagits från de befintliga områdena och ap-
plicerats på det nya, samt om detta gett ett bra re-
sultat eller om det finns andra som hade varit mer 
lämpade för Gävle Strand. 

En diskussion om andra principer som fått stor plats 
i planhandlingarna men som inte kan kopplas till de 
närliggande områdena kommer även att göras. 

1.3 FRÅGESTÄLLNING

1. Vilka av de utformnings- och gestaltningsprinci-
per som återfinns på Öster och i Magasinsområdet 
kan ha förts över till det nya området Gävle Strand?

2. Vilka andra principer har Gävle Strand och var-
för har man valt dessa?

3. Hade man kunnat utforma och gestalta området 
på något annat sätt, med andra principer och hur 
skulle det i så fall kunna se ut?
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Metoderna som används är fallstudie, litteraturstud-
ier samt inventering. Det handlar om en upptäck-
tsstyrd fallstudie eftersom planhandlingarna samt 
den del av området som redan är byggd granskas. 
Gävle Strand har valts som fallstudie för att det är 
ett område under uppbyggnad med väl uttalade mål 
från kommunens sida som lätt kan kopplas ihop 
med olika utformnings- och gestaltnings principer. 
Kommunen har även tagit ställning till gestaltnin-
gen genom ett mycket detaljerat gestaltningspro-
gram för etapp II.

Inventeringen fokuserar på eventuella skillnader 
mellan bestämmelser och gestaltning i detaljplanen 
för Gävle Strand etapp I och hur det blivit efter fär-
digställandet. Eftersom etapp II är under uppbyg-
gnad och i skrivande stund är en byggarbetsplats 
har den utelämnas ur inventeringen då det inte finns 
någon möjlighet att undersöka området. Inventer-
ingen består av platsbesök och dokumenteringen av 
anteckningar och fotografier.

2. METOD OCH AVGRÄNSNING

Ortofoto som visar sambandet mellan de olika områdena och Gävle 
Centrum.
Copyright Lantmäteriverket 2008. 

2.1 ANALYS- OCH INVENTERINGSMETODER
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2.2 AVGRÄNSNING

Det som granskas i undersökningen av de olika om-
rådena är bebyggelse, gatustruktur, grön- och vat-
tenområden samt gestaltning. För att få en förståelse 
för de olika utformningarna kopplas de också till 
viss del till olika stadsideal.

Vad gäller den geografiska avgränsningen har jag 
valt att undersöka de två områden som ligger i när-
mast anslutning till Gävle Strand, dessa är Öster och 
Magasinsområdet. Det är även de här två områdena 
som Gävle kommun i planhandlingarna tar upp som 
områden som ska länkas samman med Gävle Strand 
och de centrala delarna av Gävle. Det finns självklart 
andra som också påverkas av nybyggnationen men 
eftersom de inte påverkas lika uppenbart lämnas de 
utanför undersökningen.

11



Under den här rubriken beskrivs först Alderhol-
mens utveckling genom en kort sammanfattning av 
områdets historia. Därefter presenteras alla plan-
handlingar i form av en genomgång av vad de in-
nehåller samt hur de hänger samman med det geo-
grafiska området.

3.1 KORT HISTORIK

Alderholmen är en halvö i Gavleåns utlopp öster om 
centrala Gävle. Här finns idag kafferosteriet Gevalia, 
brandstationen, ett magasinsområde från slutet av 
1800-talet samt bostadsområdet Gävle Strand som 
är under uppbyggnad. Men Alderholmen har inte 
alltid sett ut på det här sättet och nedan följer en 
kort historik om dess utveckling. 

År 1622 överlät den svenska kronan Alderholmen 
till Gävle stad. Ön skulle enligt överlåtelsebrevet 
endast få användas till skeppsbyggnad och fartyg-
sreparation och därför anlades i början av 1700-talet 
ett varv med kapacitet att bygga stora oceanseglare 
(Henrikson 2002, s. 5). Varvet försågs också med 
landets största och modernaste järnvåg vilket gjorde 
att Gävle under slutet av 1700-talet var en betydande 
utskeppningshamn för järnprodukter (Henrikson 
2002, s. 8). 

Under 1800-talet var Gävle en av Sveriges viktigaste 
hamnstäder och som mest fanns ca 40 rederier och 
350 handelsföretag verksamma på Alderholmen. 

I mitten av 1800-talet var Alderholmen en viktig 
länk mellan Gävle och världen, härifrån skedde 
emigreringen till Amerika och 1874 gick det första 
tåget mellan Gävle och Stockholm från Alderhol-
men (Henrikson 2002, s 4). Under den tidiga in-
dustrialismen utvecklades tillverkningsindustrier 
på orter som hade överskott på arbetskraft och 

3. ALDERHOLMENS UTVECKLING
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goda kommunikationer så som järnväg och hamn 
(Åström 1993, s. 31). Just detta hade Gävle i slutet av 
1800-talet då verksamheterna i hamnen blomstrade 
och närheten till både järnvägen och havet skapade 
viktiga transportlänkar. Det är därför inte svårt att 
tänka sig varför magasinen byggdes där de gjorde, 
med närhet till både hamnen och järnvägen. 

År 1909 anlades kafferosteriet Gevalia i ett av ma-
gasinen på Alderholmen och detta finns kvar på 
samma plats än idag. Under den senare delen av 
1900-talet hade nästan all hamnverksamhet avveck-
lats och Alderholmens östra delar har i princip stått 
oanvända fram till år 2006 då det nya området Gävle 
Strand började byggas.  

Idén om bostäder på Alderholmen föddes långt ti-
digare än idén om Gävle Strand. Flera gånger tidig-
are har kommunen och privata fastighetsägare haft 
planer på att bygga bostäder på Alderholmen och 
alltid har planerna bemötts med stark kritik från 
Gävleborna. Men det var först i och med Gävles 
kommunövergripande översiktsplan från 1990 
som Alderholmen fick ändrad markanvändning 
till bostäder och kontor (Gävle kommun 2003b, s. 
9). Själva planarbetet började 1991 då en fördjupad 
översiktsplan för Alderholmen mm upprättades för 
att möjliggöra en ny bostadsdel och platser för hög-
skola och konserthus (Gävle kommun 2003b, s. 9). 

Några år senare hade bostadsbyggandet ännu inte 
kommit igång och högskolan och konserthuset hade 
lokaliserats till andra platser i staden. I början av 
2000-talet kom så planerna på Gävle Strand igång 
och i skrivande stund är etapp I helt utbyggd medan 
etapp II är under uppbyggnad.
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3.2.1 PROGRAM FÖR DETALJPLANER
Som nämnts ovan har det aktuella området delats 
upp i Magasinsområdet, Centrala delen och Nya 
bostäder i gamla hamnen. De två senare är de som 
berör det nya bostadsområdet Gävle Strand. 

I programmet för Centrala delen föreslås en stads-
delspark som ska länka samman det nya bostad-
sområdet med de befintliga områdena Öster och 
Magasinsområdet (Gävle kommun 2003b, s. 25). 
Kommunen benämner också tomten i sydöstra de-
len av området vid Alderholmsbron som en tomt 
som bör användas till att förhöja värdet på Alder-
holmen och Gävle, men de har inget direkt förslag 
på hur tomten ska användas (Gävle kommun 2003b, 
s. 21). 

Programmet för Nya bostäder i gamla hamnen berör 
både etapp I och II. Vid detaljplaneläggningen har 
Gävle kommun dock valt att göra två detaljplaner 
(en för etapp I och en för etapp II), men dessa har 
alltså båda stöd i programmet Nya bostäder i gamla 
hamnen. Man har alltså gjort en konstig uppdelning 
redan från början då detaljplanen för etapp I endast 
har stöd i programmet för den Centrala delen när 
det gäller parken.  

3.2.2 DETALJPLANER
Detaljplanen för etapp I är detaljerad med bestäm-
melser om bland annat placering av husen och ga-
tumiljön, till detaljplanen finns även ett gestaltning-
sprogram men som nämnts tidigare har jag inte haft 
tillgång till den handlingen. Dock är detaljplanen för 
etapp I inte alls lika detaljerad och styrande som den 
för etapp II. Etapp II har en detaljplan med sträng-
are bestämmelser och ett mycket utvecklat och de-
taljerat gestaltningsprogram. Huruvida skillnaderna 
mellan de olika planhandlingarna fått en negativ 
påverkan på området återstår att se då etapp II ännu 
inte är färdigställd. Dock kommer inte planhandlin-
garnas påverkan på skillnader i de olika etapperna 
att beröras mer i detta arbete. 

Programmens geografiska uppdelning.
Gävle kommun (2003b). 
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3.2 PLANER OCH PROGRAM

Gävle kommun har valt att dela upp planarbetet på 
Alderholmen i tre delar, Magasinsområdet, Centra-
la delen och Nya bostäder i gamla hamnen. Respek-
tive område har varsitt program för detaljplan. Själ-
va detaljplanerna är upprättade som Detaljplan för 
Alderholmen – Ny stadsdel etapp I och Detaljplan 
för Alderholmen 4:1 m.fl., Gävle Strand etapp II. Till 
detaljplanerna finns också gestaltningsprogram men 
jag har dock bara haft tillgång till gestaltningspro-
grammet för etapp II. För Magasinsområdet pågår 
arbetet med att upprätta en detaljplan, men arbetet 
befinner sig i ett tidigt skede i processen och därför 
finns ännu inga offentliga handlingar att tillgå.

3.2.3 GESTALTNINGSPROGRAM
Gestaltningsprogrammet för etapp II har utarbetats 
av Landskapslaget AB och HMXW arkitekter i sa-
marbete med Projekt Alderholmen, Gävle kom-
mun. Programmet ska vara förklarande och moti-
vera tankarna bakom detaljplanens bestämmelser, 
men det ska också vara reglerande och beskriva 
vilka åtgärder, utöver de som regleras i detaljplanen, 
som måste följas (HMXW arkitekter, Landskapsla-
get AB & Gävle kommun 2008, s. 4). Utöver detta 
ska gestaltningsprogrammet även vara inspirerande 
genom att visa hur man behandlat liknande lösnin-
gar och idéer på andra ställen i Sverige och i utlan-
det (HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun 2008, s. 4).

15

Illustration av del av etapp II. Finns på framsidan till gestaltningsprogrammet.
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kommun (2008).



I arbetet analyseras det nya området Gävle Strand 
samt två närliggande områden, Öster och Ma-
gasinsområdet. För att få förståelse för områdena 
och kunna se en koppling mellan dem är en bak-
grunds- och nulägesbeskrivning av respektive om-
råde nödvändig. Dessa presenteras nedan indelade 
områdesvis med fakta hämtad från programmen, 
detaljplanerna, gestaltningsprogrammet för etapp II 
samt inventeringarna. 

Delar av magasinen sett från Södra SkeppsbronGamla entrén till Gevalia

4.1 MAGASINSOMRÅDET

Magasinsområdet ligger i den västra delen av Alder-
holmen och blir på så sätt en typ av entré till det 
nya bostadsområdet Gävle Strand. Området är byg-
gt under 1870- och 1880-talet som lagerlokaler för 
verksamheten som då fanns på Alderholmen.

Norr om magasinen ligger Brandstationen som upp-
fördes 1893 och ritades av Ferdinand Boberg och 
norr om denna ligger de gamla domstolarna som nu 
inryms av den privata gymnasieskolan Thoren Busi-
ness School. Gevalia kafferosteri som startades 1909 
ligger även det i den norra delen av området. 

I skrivande stund arbetar Gävle kommun med de-
taljplanen för Magasinsområdet men då det fortfar-
ande är väldigt tidigt i processen och inga offentliga 
handlingar finns har studierna begränsats till pro-
grammet för detaljplan för Magasinsområdet.

4. BAKGRUNDS- OCH NULÄGESBESKRIVNING
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4.1.1 BEBYGGELSE
Magasinen är placerade i tre något ”knäckta” rader 
med den första närmast Gavleån, den raden består 
av fem magasin. Den andra raden består av sex ma-
gasin och den tredje av endast två.  Alla magasinen 
är tre våningar höga med en halvvåning och har 
entréer som nås från båda långsidorna. Det kan 
verka lite konstigt då Norra Skeppsbron är en hårt 
trafikerad väg men när magasinen byggdes på slutet 
av 1800-talet var dock inte trafiken den samma och 
entréerna är alltså något som lever kvar trotts den 
ökade trafiken. 

4.1.2 GATUSTRUKTUR
Magasinsområdet är inramat av två ganska hårt 
trafikerade vägar, Norra Skeppsbron i söder och 
Fältskärsleden i öst. I norr är området avgränsat av 
Drottninggatan som används för godstransporter 
till och från Gevalia. Det är från Norra Skeppsbron 
eller Drottninggatan som infart till området sker. 
Inom området finns sedan tre lokalgator i öst- 
västlig riktning och tre i nord- sydlig, dessa gator är 
måttligt trafikerade och används av de verksamheter 
som hyr lokaler i magasinen. Att byggnaderna har 
använts som lagerlokaler har påverkat placeringen 
av magasinen som har gatumark ända fram till fasa-
derna vilket gör att gaturummet är ca 8 meter brett. 
Idag används gaturummet uteslutande till parker-
ing. 

4.1.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Inom området finns inga grönområden över huvud 
taget, det beror med största sannolikhet på att byg-
gnaderna uppfördes för att de skulle användas som 
magasin och därför har gatumark ända fram till 
fasaderna. Söder om Magasinsområdet och Norra 
Skeppsbron flyter Gavleån, men vägen skapar en 
barriär och därför kan man kanske inte tala om att 
Gavleån och kajstråket hör till Magasinsområdet. 
Jag väljer ändå att beskriva kajen för att den ska län-
kas samman med kajen på Gävle Strand. 

Närmast vattnet finns en stenbeläggning som 
markerar kanten på kajen, efter den följer en asfal-
terad gång- och cykelbana. Mellan den och vägen 
finns ett gräsparti med trädplanteringar som separe-
rar de olika trafikslagen. Utformningen av kajen är 
den samma hela vägen bort till det sista magasinet 
men gräspartiet blir mindre och mindre ju längre 
österut man förflyttar sig. 

Schematisk skiss som visar kvartersuppbyggnaden och 
de knäckta magasinsraderna.
Copyright Lantmäteriverket 2008. Tätorts- och fasti-
ghetskartan. 

Gaturummet i Magasinsområdet
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4.1.4 GESTALTNING
Även magasinens karaktäristiska utformning speglar 
användningen som lagerlokaler. De har smala fön-
ster med fönsterluckor på vissa ställen och relativt 
höga våningshöjder. Alla magasinen har även flera 
uppstickande halvvåningar med lyftanordningar 
som finns kvar än idag. 

De tre magasinen som är belägna längst till väster i 
den första raden har fasader av tegel medan de två 
östra har putsade fasader i rosa och gult. Den andra 
raden består av sex magasin med blandade fasad-
material, närmast Fältskärsleden finns två mindre 
magasin med tegelfasader och därefter följer två 
magasin som har fasader av både puts och trä. Det 
första av dessa två har en fasad som är till hälften fa-
lurött trä och till hälften rosa puts. På det andra ma-
gasinet är fasaden uppdelad i röd puts och grått trä. 
Sist i den andra raden finns två magasin med fasa-
der av falurött trä. Den tredje magasinsraden består 
idag endast av två byggnader, de skiljer sig från de 
andra magasinen då de är större till storleken och 
har en helt annan karaktär. Magasin med tegelfasad i första raden

Ett av de två avvikande magasinen i tredje raden

Magasin i den andra raden med två olika fasadmaterial 
och färger

18

Magasinsområdet ingår i riksintresseområdet för 
kulturminnesvårdsprogram för centrala Gävle, an-
taget 1987. I programmet anges att bevarande av 
fasadkaraktär och användning som magasin eller 
liknande verksamheter är viktigt samt att använd-
ningen inte ändras så att magasinens karaktär går 
förlorad (Gävle kommun 2003a, s. 4). 

I dagsläget är de flesta av magasinen ombyggda för 
kontor och lättare industri men några står även tom-
ma eller används som lagerlokaler (Gävle kommun 
2003a, s. 5). Gävle kommun menar i planprogram-
met för Magasinsområdet att de flesta av magasinen 
skulle kunna inredas som bostäder trotts att detta 
skulle påverka kulturmiljön (2003a, s. 7). 

4.2 ÖSTER

Området Öster, som ritades av Thurfjells Arkitektk-
ontor i Gävle, ligger nordväst om Alderholmen och 
uppfördes år 1968-1975 (AB Gavlegårdarna, u.å). 
Området byggdes alltså under tiden för miljonpro-
grammet. Innan dess var området ett nedgånget 
träkåksområde med boende för sjömän, stuveriar-
betare och järnvägsanställda som revs på 60-talet 
(Näslund 2008). 

Under 80- och 90-talet hade Öster börjat förfalla 
både materiellt och socialt. Omflyttningen och brott-
sligheten var hög, många lägenheter stod tomma 
och området var det med sämst ryckte bland Gäv-
leborna. År 2001 inledde det kommunala bostads-
företaget Gavlegårdarna en förnyelse av Öster som 
innebar en upprustning av såväl byggnaderna som 
utemiljön. Fasaderna rustades upp och fick nya 
färger, balkongerna gjordes större, lägenheterna 
försågs med nya badrum och stammar och entrée-
rna gjordes öppnare för att de skulle kännas säkrare 
(Näslund 2008). 

Idag är Öster ett förnyat område och stadsdelen 
känns inte längre som ett miljonprogramsprojekt. 
Dock har kritik riktats mot upprustningen då mån-
ga Gävlebor anser att den enda anledningen till en 
förbättring av området varit att det bättre skulle pas-
sa ihop med Gävle Strand som anses vara en finare 
stadsdel. 

Öster efter förnyelsen. Punkthus med takvåning och 
påbyggt lamellhus
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Schematisk skiss som visar kvartersuppbyggnaden
Copyright Lantmäteriverket 2008. Tätorts- och fasti-
ghetskartan.

4.2.1 BEBYGGELSE
Vid färdigställandet år 1975 bestod området av 29 
lamellhus om två-tre våningar samt fyra punkthus 
om åtta våningar och inrymde 735 lägenheter (Näs-
lund 2008). Under upprustningen byggdes lamell-
husen på och är idag tre-fem våningar höga. Även 
punkthusen byggdes på med en takvåning och är 
idag tio våningar höga. 

På Öster återfinns alltså lamellhuset som på 30-talet 
fick en ställning som det nya, billiga bostadshuset 
och som från början uppfördes, liksom på Öster, med 
en maximal höjd på fyra våningar (Åström 1993, s. 
43). Punkthusen är placerade i den sydvästra delen 
där även entrén till området finns, ett lamellhus på 
tre våningar är sammanbyggt med vart och ett av 
punkthusen. De övriga lamellhusen är placerade i 
grupper om tre eller fyra så att en bostadsgård bil-
das i mitten. Entréerna nås från gårdarna och även 
de flesta av balkongerna är placerade på fasaden mot 
gården.  

Innergård med punkthus i bakgrunden
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En av takvåningarna på Öster

4.2.2 GATUSTRUKTUR
Området är utifrån matat med en lokalgata som 
löper runt hela området, detta är typiskt för funk-
tionalismen då man ville skydda fotgängarna genom 
att helt separera dem från biltrafiken (Åström 1993, 
s. 50). Genom att separera på det här sättet fick man 
två helt skilda vägsystem som ofta löstes, som på 
Öster, genom utifrån matning där de två systemen 
endast möttes på parkeringsplatser (Åström 1993, s. 
50-51). På Öster har man dock gått ifrån denna prin-
cip något eftersom man i områdets västra del dragit 
in en lokalgata i nord-sydlig riktning tillåten för mo-
tortrafik. Övriga vägar inom området är gång- och 
cykelvägar där motortrafik endast är tillåten vid i- 
och urlastning. Parkeringar finns längs lokalgatan 
på hela den norra sidan och delvis vid bostadshusen 
i den södra delen. I den västra delen av området, i 
anslutning till punkthusen, finns parkeringsplatser 
och ett antal garage. 

Vid stadsdelsförnyelsen förbättrades utemiljön 
och blev tryggare att vistas i för gående och cyklis-
ter. Gårdar och gångvägar fick fler ljusarmaturer 
och växtlighet såsom häckar klipptes ner (Näslund 
2008).

I de centrala delarna av området finns en förskola 
och öster om punkthusen, vid lokalgatan som löper 
genom området, finns ett gruppboende och servi-
cebostäder. Övrig service är en närbutik som ligger 
i anslutning till områdets entré vid gruppboendet. 
Det är här, vid det som kan benämnas som om-
rådets centrum, som punkthusen är placerade, 
denna placering är typisk för tiden då höghus ofta 
markerade centrumanläggningar (Söderqvist 1999, 
s. 72). Något som troligen också var tidstypiskt var 
tron om att ett bra serviceutbud skulle höja bostad-
sområdets kvalitet, det kan vara orsaken till att Öster 
som är ett relativt litet miljonprogramsområde ändå 
fick ett centrum med servicefunktioner (Söderqvist 
1999, s. 171). 

Området är som jag ser det uppdelat i tre zoner, 
den första är centrumområdet med högre hus och 
mer trafik, den andra är förskolan som är separerad 
från de övriga funktionerna genom att den ligger i 
ett grönområde. Den tredje zonen är lamellhusen 
med bostadsgårdar, dessa är ju något utspridda och 
består därför kanske av sju zoner med samma egen-
skaper.

Zonuppdelningen. 1-Centrum, 2-Förskola och grönom-
råde, 3-Bostadsgårdar
Gävle kommun (2003b). 
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4.2.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Varje enhet med lamellhus har en grön bostadsgård 
med cykelställ, sittplatser och på vissa ställen en 
mindre lekpark. Utöver dessa finns i mitten av om-
rådet ett större grönområde med kullar täckta av 
gräs och trädplanteringar. Förr fanns även vatten i 
anslutning till området då Lillån ännu inte torrlagts, 
ån var belägen söder om infartsvägen men idag är 
den som sagt helt torrlagd. Under planläggningen 
för Gävle Strand var det länge på tal om att återin-
föra ån och sedan dra den vidare och låta den bli en 
del av den nya kanalen i området. Detta blev dock 
aldrig verklighet då man istället valde att endast dra 
in den nya kanalen från Gavleån och inte låta den gå 
vidare till Lillån.

Lillån innan den torrlades
Gävle kommun (2003b). Program till detaljplan för 
centrala delen Alderholmen.

4.2.4 GESTALTNING
De fyra punkthusen byggdes i och med upprustnin-
gen på med två våningar och fick på så sätt takvån-
ingar som varit mycket eftertraktade.

Fasaderna var från början klädda med mexitegel 
men efter upprustningen av Öster är de putsade 
med varma röda och gula färger. På tolv av fasad-
erna i området har konstnären Rolfcarlwerner upp-
fört målningar lika stora som husen. Motiven är 
människorna som bor på Öster och med det ville 
Rolfcarlwerner fånga det vardagliga livet i stadsde-
len (Wictor 2008).

Rolfcarlwerner målning i närheten av Östers centrum 
del.
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Målning av fågel i norra delan av området.

Förslaget som finns i programmet för den centrala 
delen är en grannskapspark som ska länka samman 
Öster och Magasinsområdet med Gavleån samt 
bilda ett parkstråk i ryggen på den nya bostads-
bebyggelsen (Gävle kommun 2003b, s. 20). Detta 
förslag blev det som genomfördes och parken är 
idag helt färdigställd. I programmet nämns inget om 
bebyggelsen utan stöd för den till detaljplanen finns 
i programmet för Nya bostäder i gamla hamnen.

4.3.1 BEBYGGELSE
I detaljplanen för etapp I nämns karaktären som 
det som är viktigast för området. Bland annat har 
kommunen angivit planbestämmelser för några av 
de viktigaste karaktärsgivande faktorerna i området, 
dessa är: 

•Husplacering: p1-byggnader, ska placeras i tomt-
gräns mot gata och p2-byggnader, ska placeras i 
gräns mot prickmark i väster. Detta för att säker-
ställa stadsmässigheten och rumsligheten i området. 

•Entréer ska vara genomgående så att husen nås 
både från gård och från gata. Detta för att skapa liv 
på gatorna och göra dem till mötesplatser. (Gävle 
kommun 2005, s. 9)

Dessa bestämmelser har följts helt och hållet i ut-
förandet. Huruvida byggnadernas placering i tomt-
gräns mot gata har säkerställt stadsmässigheten kan 
diskuteras, detta görs närmare i avsnittet Analys och 
resultat.

Programförslaget för den Centrala delen
Gävle kommun (2003b). 

4.3 ETAPP I - DEN CENTRALA DELEN
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Kanalradhusen är byggda i två våningar på vardera 
sida om kanalen. Detta ger kanalrummet en intim 
känsla men insynen är stor då man kan se rakt in i 
radhuset på andra sidan kanalen. 

Under inventeringen såg jag att några av husen har 
bebyggts med takvåningar som alltså delvis ger en 
femte våning som inte nämns någonstans i detalj-
planen. Det gäller husen med utsikt mot parken och 
kajhusen på Stuvaregatan. Takvåningarna spänner 
inte över ett helt våningsplan utan består av två till 
tre ”lådor” ovanpå den fjärde våningen.  

Innergårdar
Bostäderna ska placeras kvartersvis runt gröna gård-
ar med sittplatser och lek för de minsta barnen detta 
för att få närliggande rekreationsytor inom hela om-
rådet (Gävle kommun 2005, s. 12). Innergårdarna 
till kajhusen på Stuvaregatan är upphöjda ca 1,5 
meter förmodligen för att göra dem mer privata i 
förhållande till promenadstråket på kajen. Att de 
ska vara upphöjda nämns dock inte i detaljplanen 
för etapp I men detta diskuteras närmare i avsnittet 
Diskussion. 

Byggnadshöjder
Vad gäller byggnadshöjder anger kommunen i de-
taljplanen att de ska vara två till fyra våningar höga 
och att området som får utsikt mot parken får högre 
bebyggelse, punkthuset vid Alderholmsbron, som i 
skrivande stund är under uppbyggnad, anges till nio 
våningar (2005, s. 10). Dock ska punkthuset, som 
nämns ovan, vid färdigställandet år 2011 vara tolv 
våningar högt vilket innebär att våningsantalet för 
punkthuset har ändrats någonstans på vägen, vart 
är för mig oklart men inte heller relevant för denna 
studie. Kanalrummet med radhusen på vardera sida
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Schematisk skiss som visar kvartersuppbyggnaden i 
etapp I.
Copyright Lantmäteriverket 2008. Tätorts- och fasti-
ghetskartan.

Service
Innan området bebyggdes och även efter färdigstäl-
landet av etapp I finns ingen service inom området. 
Men i detaljplanen för den första etappen anges inom 
samtliga kvarter användningssättet C-centrum i en 
till två våningar, detta för att uppnå visionen med 
området som är att skapa en livfull stadsdel (Gävle 
kommun 2005, s. 10-11). Med centrum menas i det 
här fallet butiker, service, kontor, föreningslokaler, 
restauranger eller andra verksamheter som inte är 
störande för omgivningen (Gävle kommun 2005, s. 
11). 

Vilken vision man haft inom kommunen då man 
tror att centrumfunktioner och service skulle berika 
stadsdelen berörs närmare under Analys och resul-
tat. Trotts dessa visioner finns som sagt idag ingen 
service i området, detta kan dock komma att förän-
dras då etapp II är fullt utbyggd. 

Tomten vid ån
För området närmast ån hade Gävle kommun i pro-
grammet inget specifikt förslag annat än att 
tomtens läge inte får slarvas bort (2003b, s. 21). I de-
taljplanen regleras däremot denna tomt, som ligger 
i parkens sydöstra hörn, så att den kan inrymma ett 
högre bostadshus med servicefunktioner i botten-
våningen (Gävle kommun 2005, s. 3). I skrivande 
stund pågår arbetet med att bygga ett hus 
på tolv våningar på tomten som förutom lägenheter 
ska inrymma restaurang, butik, konferenslokaler 
och kontor. Huset kallas för Fullriggaren och byggs 
av det kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna, 
det planeras stå klart år 2011.

Fullriggaren, skiss i ett tidigt skede
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun (2008). 
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4.3.2 GATUSTRUKTUR
Gatusystemet inom området består av lokalgator i 
öst-västlig riktning och gränder i nord-sydlig rikt-
ning, lokalgatorna samt Redaregatan öster om park-
en har trädrader på båda sidor och kantstenspark-
ering på en eller två sidor (Gävle kommun 2005, s. 
13). Alderholmsbron och Nygatan, som är kopplad 
till Redargatan, är entréerna till området och här ska 
alléplanteringar med större trädslag finnas (Gävle 
kommun 2005, s. 13). Gränderna ska användas som 
gång- och cykelvägar med begränsad motortrafik 
och där lokalgatorna korsar gränderna finns förhöj-
da partier som ska bidra till att hastigheten 30 km/h 
inte överskrids (Gävle kommun 2005, s. 13-14). 

Efter färdigställandet kan konstateras att gatusys-
temet fungerar dåligt i avseende på uppdelningen i 
lokalgator och gränder. Det är också oklart om de 
förhöjda partierna motverkar högre hastigheter, un-
der mina inventeringstillfällen var det måttligt med 
trafik och därför svårt att avgöra. Vad gäller träd-
planteringarna längs gatorna fyller de i dagsläget 
ingen som helst funktion då man planterat väldigt 
små träd som ännu inte växt upp. Det kommer alltså 
att ta många år innan effekten av trädplanteringar 
och alléer uppkommer, detta analyseras vidare i avs-
nittet Diskussion.

Karta som visar gatusystemet.
1 Nygatan, 2 Redargatan, 3 Stuvaregatan, 4 Sjåaregatan. Röd=huvudgata, orange=lokalgata, grön=gränd
Gävle kommun (2005).
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Skiss som visar en principiell gatusektion ur detaljplanen för etapp I
Gävle kommun (2005).

Kantsetnsparkering på Stuvaregatan

Garage och öppen parkering mellan Stuvaregatan och 
kanalradhusen

Inom området gäller parkeringsnormen 1 parker-
ingsplats/lägenhet, gatuparkeringen är för besökare 
och övriga parkeringar föreslås i huvudsak i ga-
rage, under skärmtak och på öppna gårdar (Gävle 
kommun 2005, s. 15). Alla dessa parkeringsformer 
återfinns i det färdigställda området men till största 
delen är det parkering i eget garage och egen park-
eringsplats på gården som förekommer. Endast ett 
parkeringsgarage under mark föreslås i detaljplanen 
för den första etappen, det ska anläggas under ka-
jhusen på Stuvaregatan (Gävle kommun 2005, s. 15). 
Helhetsintrycket jag fick var att parkeringarna trots 
reglering i detaljplanen fått för stort utrymme och 
parkeringsnormen verkar snarare vara 2.0 än 1.0. 
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4.3.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Vad gäller grönområden inom området är förstås 
parken det med störst vikt, men även innergårdar-
na nämns som viktiga rekreationsområden. Parken 
består av en stor gräsyta med vissa nivåskillnader, 
gång- och cykelvägar är placerade både genom 
parken och i dess utkanter. En kanal har dragits in 
från Gavleån och i parken har den fått en breddad 
bassäng, kanalen löper sedan vidare österut in i be-
byggelsen. Kanalen är 10 meter bred och farbar med 
små båtar utan mast, den ska ha olika karaktär på 
olika sträckor för att skapa variation (Gävle kom-
mun 2005, s. 17). 

Parken ska enligt kommunen symbolisera 2000-ta-
lets park och vara trygg, tillgänglig för alla, binda 
samman de olika stadsdelarna med varandra genom 
gångstråk och skapa nya miljöer genom kanalen 
(Gävle kommun 2005, s. 12). I parkens västra del 
har en skatepark byggts som visat sig vara mycket 
populär hos ungdomar i Gävle och närliggande 
kommuner. 

Idag är parken helt färdigställd men inte utan prob-
lem. Den mest uppmärksammade missen i planer-
ingen av parken var den sandstrand som anlades i 
anslutning till den breddade bassängen. Från kom-
munens sida hade man inte tänkt att sandstranden 
skulle vara till för bad utan hit skulle mor- och far-
föräldrar gå med sina barnbarn för att doppa föt-
terna. 

Självklart inbjuder en sandstrand till bad och den 
användes därför också till detta ändamål, problemet 
är att vattnet inte är tjänligt för bad och att det blir 
tvärt djupt efter ca nio meter. Så för att stoppa folk 
från att bada här togs sanden helt sonika bort och 
ersattes med stenar, pålar och sjögräsliknande väx-
ter. Kommunen byggde även två bryggor en bit ut i 
vattnet men då dessa är ca 1.5-2 meter över vatten-
nivån försvann den fysiska kontakten med vattnet 
helt på denna plats. 

Kajpromenaden nämns i detaljplanen som ett vik-
tigt stråk för Gävleborna mellan staden och havet 
och miljön ska ha tydlig hamn/kajkaraktär men vara 
enkel och öppen för att stämma överrens med den 
befintliga kajen längre in mot staden (Gävle kom-
mun 2005, s. 16). Vattenområdet har fått betecknin-
gen WV för att vattenområdet ska kunna utnyttjas 
som småbåtshamn. I dagsläget är det inte mycket 
gjort på kajen, endast pållare med inbyggda lampor 
finns och inte heller småbåtshamnen har kommit 
till än, men även detta kan bero på att etapp II ännu 
inte är utbyggd. Förutom möjligheten att ha sin båt 
vid den tänkta småbåtshamnen har alla radhus som 
ligger vid kanalen som rinner genom området egen 
brygga med båtplats.  

Perspektivskiss från parken mot söder
Gävle kommun (2005).

Perspektivskiss från kajen mot öster
Gävle kommun (2005).
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Husen mot parken med fasader i vitt och klarrött samt 
gårdshus i grått trä

Hus på Stuvaregatan med vit, putsad fasad med grå 
trädetaljer

4.3.4 GESTALTNING
Fasadmaterialen som använts i etapp I är i huvudsak 
puts och trä. Gavlegårdarnas hus i den nordvästra 
delen av området har fasader av mörkt grå stenblock 
med fönsterkarmar och andra detaljer i en klargul 
färg som accent. Kanalradhusen samt tillhörande 
garage och sjöbodar har fasader av trä i en faluröd 
och en grå nyans, även de lägre husen i områdets 
norra delar har träfasader i en ljusgrå nyans med de-
taljer i falurött. Övriga byggnader i området är put-
sade i vita och gråa nyanser samt en klarrödnyans, 
de flesta hus har även detaljer i trä förmodligen för 
att skapa en helhet inom området.
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För utbyggnaden av etapp II på Alderholmen är, 
som nämnts tidigare, alla planhandlingar mer 
genomarbetade och mer detaljerade än för etapp I. 
Därför kommer även beskrivningen av hur området 
ska gestaltas och utformas att vara mer ingående än 
för etapp I. Däremot kommer det inte för etapp II 
att finnas några fakta alls om hur området faktiskt 
ser ut då det är färdigställt eftersom det i skrivande 
stund är under uppbyggnad. Detta skapar självklart 
vissa problem eftersom det aldrig blir exakt som de-
taljplanen anger, men jag har ändå gjort ett aktivt val 
att ta med även etapp II eftersom den delen kommer 
stå klar inom en snar framtid. 

Situationsplan etapp II
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).

4.4.1 BEBYGGELSE
I programmet föreslås att bebyggelsen ska vara 
låg, tät och av stadsmässig struktur i två våningar, 
längs de befintliga kajerna ska hus om fyra våningar 
tillåtas (2003c, s. 7). Den övergripande strukturen 
som nämns i detaljplanen är en rutnätsstad där be-
byggelsen är grupperad i rektangulära kvarter med 
tydlig stadsmässig karaktär som kan kopplas till 
stadskärnan, mellan kvarteren går gröna stråk som 
boulevard och esplanad (Gävle kommun 2008, s. 6). 
Byggnaderna ska placeras vid gatan/kajen och får 
på så sätt en offentlig sida ut mot gatan och en mer 
privat sida in mot gården, bebyggelsen ska varieras 
inom kvarteren (Gävle kommun 2008, s. 6). 

Utöver dessa kvarter kommer tre karaktäristiska 
kanalhus att uppföras vid kanalens södra sida, be-
byggelsen med kanalradhus i etapp I kommer att 
fortsätta längs kanalen även i etapp II (Gävle kom-
mun 2008, s. 6). Våningsantalet kommer att variera 
inom området med lägre hus på två – tre våningar 
närmast etapp I för att sedan bli högre längre bort i 
området ut mot Nyhamn med till största delen fyra 
våningar (Gävle kommun 2008, s. 6). Längst ut mot 
Nyhamn kommer en tornbyggnad på tolv våningar 
att uppföras för att få ett samspel med Fullriggaren 
vid Alderholmsbron, denna byggnad kommer att bli 
ett viktigt landmärke (Gävle kommun 2008, s. 6). 

4.4 ETAPP II - NYA BOSTÄDER I GAMLA HAMNEN
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I gestaltningsprogrammet anges att på grund av det 
centrala läget på Alderholmen samt de speciella vat-
tennära förhållandena bör etapp II ges en än mer 
stadsmässig utformning än etapp I, husen blir högre 
och kvarteren tätare för att stärka stadsmässigheten 
(HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun 2008, s. 6). Variation är viktigt för en god 
stadsmiljö och på Gävle Strand kan denna variation 
uppnås genom att området har olika upplåtelse-
former och hustyper, varierade lägesförutsättningar, 
en lång utbyggnadstid samt att färg, form och skala 
varieras (HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & 
Gävle kommun 2008, s. 6).

Vad gäller centrumfunktioner ges kvarteren norr 
och söder om kanalen möjlighet till centrumfunk-
tioner i våning ett och två medan byggnaderna mot 
Nyhamn endast får uppföras med bostäder från 
våning två och uppåt vilket ger ett krav på service 
i bottenvåningarna (Gävle kommun 2008, s. 9). Det 
avses i detaljplanen att Järnvågspiren får en kom-
mersiell inriktning med båtliv, nöjen och turism och 
i bostadskvarteret längst åt nordväst medges möjli-
ghet till förskola (Gävle kommun 2008, s. 9). 

Illustration av höghuset vid Nyhamn
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).

Illustration av kanalhusen på kanalens södra sida
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).
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4.4.2 GATUSTRUKTUR
Parkeringsnormen är som i etapp I 1 parkering-
splats/hushåll och parkering kommer att förläggas 
under bostadsgårdarna, kanalhusen kommer att få 
parkering i angränsande kvarter och kanalradhus-
en kommer att få egen parkering i anslutning till 
husen (Gävle kommun 2008, s. 11). Det kommer 
att finnas möjlighet att uppföra ett parkeringshus 
i den norra delen av området för besöksparkering 
och kompletterande bostadsparkering, utöver dessa 
parkeringsmöjligheter kommer kantstensparkering 
att finnas mellan träden längs lokalgatorna (Gävle 
kommun 2008, s. 11).
För att främja låga hastigheter och god orientering 
är gatorna inom etapp II utformade hierarkiskt, det-
ta förstärks genom val av trädarter, kantsten, mark-
beläggning samt belysningens stolphöjd och placer-
ing (HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun 2008, s. 48). Liksom i etapp I markeras 
korsningspunkterna mellan lokalgator och gränder, 
men istället för en förhöjd del görs det genom av-
vikande markbeläggning och tätare trädplantering 
(HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun 2008, s. 49).  

Gatustrukturen i etapp II
Röd=huvudgata, orange=lokalgata, gul=gränder
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).

Parkering i etapp II
Streck=gatuparkering, yta=möjlig plats för parkering-
shus. HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle 
kommun (2008).
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Esplanadens placering i området
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).

Boulevardens placering i området
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kom-
mun (2008).

4.4.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Eftersom parken i etapp I ligger nära även etapp II 
finns ingen egentlig park i den senare etappen, utom-
husvistelse sker i mer hårdgjorda stadsmässiga rum 
i anslutning till vatten (HMXW arkitekter, Landska-
pslaget AB & Gävle kommun 2008, s. 36). Byggnad-
erna placeras så att friytorna får olika gestaltning 
och karaktär, de förenas dock med hamnkaraktären 
som uttrycks i kontakten med vattnet samt val av 
material, växter, skala, färger mm (HMXW arkitek-
ter, Landskapslaget AB & B Gävle kommun 2008, s. 
36). 

Den grönaste friytan i etappen är en esplanad som 
löper i nord-sydlig riktning genom området från 
Gavleån till kanalen, den hänger samman med en 
boulevard som löper längs kanalens norra sida. Den 
norra delen av esplanaden har gång- och cykelstråk 
i mitten som i den södra delen delar på sig för att 
skapa en öppen offentlig plats vid kajen(HMXW 
arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kommun 
2008, s. 40). 
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Boulevarden är en stadsmässig vistelseyta kring kan-
alen i de centrala delarna av etapp II och består av 
ett litet torg samt en vistelseyta i söderläge där plat-
sen trappar sig ned mot kanalen (HMXW arkitekter, 
Landskapslaget AB & Gävle kommun 2008, s. 42). 
Mindre paviljonger för till exempel glassförsäljn-
ing är möjliga element i rummet som även har en 
basmöblering av olika typer av sittplatser (HMXW 
arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kommun 
2008, s. 42).

Utformningen av kajen fortsätter från etapp I med 
en enkel och öppen design för att knyta an till kajen 
närmare staden (HMXW arkitekter, Landskapslaget 
AB & Gävle kommun 2008, s. 11).

4.4.4 GESTALTNING
I programmet föreslås att ett gestaltningsprogram 
för utformningen av gator, byggnader, belysning, 
grönområden mm upprättas för att få en gemensam 
arkitektonisk utformning inom området. Denna 
utformning beskrivs också med några nyckelord: 
Hamnkaraktär, stadsmässighet, låg/tät bebyggelse 
och modern arkitektur (Gävle kommun & White 
2003c, s. 7).

I getaltningsprogrammet finns tjugo bebyggel-
seregler som gäller för gestaltningen av etapp II, man  
anger att dessa regler ska följas men att det finns 
utrymme för olika tolkningar (HMXW arkitekter, 
Landskapslaget AB & Gävle kommun 2008, s. 12).  
På nästa sida följer de bestämmelser jag anser som 
mest relevanta för detta arbete. Alla dessa är direkta 
citat hämtade ur ovanstående gestaltningsprogram 
sidan 12-13.

Illustration Boulevarden.
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kommun (2008).

34

•Stadsbilden ska vara omväxlande med hushöjder                     
som varierar. Variationen i hushöjd förstärks av ett 
fåtal strategiskt placerade takvåningar i stadsdelen, 
oftast vid hörn och gavlar.

•Mot gaturum ska balkonger i princip inte skjuta ut 
utan ha räcken/inglasningar i fasadliv. 

•Varje kvarter ska utåt innehålla ett flertal vari-
erande karaktärer av färg, form och fönstersättning. 
Kvarteret ska upplevas som sammanhållet, men 
inte enhetligt. 

Exempel på byggand från gestaltningsprogrammet som av författarna anses skapa variation inom kvarteret
HMXW arkitekter, Landskapslaget AB & Gävle kommun (2008).

•Fasadfärger ska vara klara och kulörta och ha     
likartad mättnad. Inslag av svart och vitt ska före-
komma som komplement. Oregelbundna fön-
steromfattningar är ett sätt att göra fasaderna mer 
personliga i den lilla skalan.

•Kvarteren ska vara i huvudsak slutna mot 
omgivande gator och platsbildningar.

•Kvarterens gårdar ska ligga minst en meter ovan 
gatunivå. Därmed skapas möjlighet att ha park-
eringsgarage under gårdarna. 

•Huvudentréer ska vara vända mot gatan.

•Trapphusen ska ha fönster i gatufasaden.

•Gården ska nås från trapphuset.

35



I det här kapitlet redovisas de utformnings- och 
gestaltnings principer som jag anser har förts över 
från Öster och Magasinsområdet till det nya områ-
det Gävle Strand. Även principer som inte återfinns 
i de närliggande områdena men som fått ta stor plats 
i planhandlingarna redovisas och sedan diskuteras 
alla principers för- och nackdelar. Utifrån diskus-
sionen redovisas till sist en alternativ utformning 
av området. Det är alltså i detta kapitel som svaren 
på frågeställningarna redovisas, under respektive 
rubrik anges till vilken frågeställning man kan hitta 
svaret. 

5.1 PRINCIPER SOM ÅTER-
FINNS PÅ GÄVLE STRAND

Här redovisas de karaktäristiska utformningar och 
gestaltningar som jag anser återfinns både på Gävle 
Strand och i de två närliggande områdena, Öster 
och Magasinsområdet. Även de principer som tagit 
stor plats i planhandlingarna men som inte kan kop-
plas till de två närliggande områdena redovisas här. 
Det är alltså helt mina egna observationer och jag 
är medveten om att andra människor kan ha en helt 
annan åsikt angående detta. 

Följande rubriker svarar på frågeställningarna:

1. Vilka av de utformnings- och gestaltningsprinci-
per som återfinns på Öster och i Magasinsområdet 
kan ha förts över till det nya området Gävle Strand?

2. Vilka andra principer har Gävle Strand och var-
för har man valt dessa?

5. ANALYS OCH RESULTAT
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5.1.1 BEBYGGELSE
Kvartersuppbyggnad
I etapp I är bostäderna placerade kvartersvis runt 
gröna gårdar där sittplatser och lek för de minsta 
finns, samma typ av kvartersuppbyggnad finns på 
Öster. Där bildar grupper om tre eller fyra lamell-
hus en grön bostadsgård där bland annat cykel-
ställ, bänkar och på vissa gårdar även lekplats finns. 
I gestaltningsprogrammet för etapp II nämns att 
liksom i etapp I så ska gröna bostadsgårdar för re-
kreation skapas inom kvarteren. Dock kommer 
kvartersstrukturen att skilja sig från etapp I genom 
att den på grund av sitt centrala läge ska ges en än 
mer stadsmässig struktur som knyter an till struk-
turen i de centrala delarna av staden. Författarna 
till gestaltningsprogrammet anser också att Öster 
och Magasinsområdet har en sådan stadsmässig 
struktur, detta är jag tveksam till och det diskuteras 
i avsnittet Diskussion. 

Eftersom kvartersuppbyggnaden i etapp II är mer 
stadsmässig är fasaderna relativt slutna mot gator 
och offentliga rum. Detta kan absolut kopplas sam-
man med Öster som har slutna fasader mot utkanten 
av området där all motortrafik förekommer, medan 
fasaderna mot gårdarna är öppnare. I Magasinsom-
rådet finns inte strukturen med öppna och slutna 
fasader alls och man kan inte urskilja en baksida och 
en framsida.

Schematiska kartor som visar de olika kvartersuppbyg-
gnaderna i områdena.
Copyright Lantmäteriverket 2008. Tätorts- och fasti-
ghetskartan.

Öster

Gävle Strand etapp I

Magasinsområdet
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etapp II nämns i bebyggelsereglerna i gestaltnings-
programmet att variationen i hushöjd ska förstärkas 
av strategiskt placerade takvåningar i stadsdelen. 
Detaljplanen för etapp I anger inget om takvåningar 
men de finns på husen med utsikt mot parken och 
på husen längs Stuvaregatan. 

I respektive etapp planeras också ett punkthus. I 
etapp I gäller det Fullriggaren som i skrivande stund 
är under uppbyggnad på tomten i den sydöstra de-
len av parken och vid färdigställandet ska vara tolv 
våningar hög. I etapp II ska en tornbyggnad på tolv 
våningar byggas längst ut på Nyhamn. Dessa två 
byggnader samspelar med varandra men även med 
punkthusen på Öster som efter att de byggts på med 
takvåningar består av tio våningar.

en skillnad mellan områdena. På Gävle Strand vill 
kommunen med hjälp av entréerna åstadkomma en 
livlig sida ut mot gatan samt en mer privat sida mot 
gården, i Magasinsområdet blir båda sidorna lika of-
fentliga på grund av avsaknaden av innergårdar. 

På Öster nås alla entréer från gårdarna något som 
förmodligen beror på att området är funktionsup-
pdelat och separerar motortrafik och fotgängare. 
Inom funktionalismen ville man skydda människor 
från trafiken och därför var det förmodligen inte ett 
alternativ att förlägga entréer ut mot lokalgatan som 
löper runt hela området. Principen med entréer på 
Gävle Strand kan alltså inte kopplas till Öster och 
det beror förmodligen på att trafiksystemen är up-
pbyggda på olika sätt i områdena med trafiksepare-
ring på Öster och blandtrafik på Gävle Strand

Våningsantal
Kommunen anger i detaljplanen för etapp I att hus-
en ska vara mellan två och fyra våningar höga men 
att husen med utsikt mot parken kan ges ett högre 
våningsantal. I etapp II anges våningsantalet till två 
till fyra våningar med högre hus längst ut mot Ny-
hamn. Våningshöjderna i båda etapperna kan alltså 
kopplas samman både till Öster som har lamellhus 
på tre till fem våningar och till magasinen som är 
tre till fyra våningar höga. Ytterligare en koppling 
kan göras till Öster och de takvåningar som byg-
gdes i samband med upprustningen av området. För 

Husens placering
I detaljplanen för etapp I finns en planbestämmelse 
för husens placering. De ska placeras i tomtgräns 
mot gata för att en stadsmässighet ska uppnås. 
Denna bestämmelse kan kopplas samman med ma-
gasinens karaktäristiska drag med gatumark fram 
till fasaden. Det finns dock några skillnader mellan 
områdena, t.ex. förekommer det i Magasinsområdet 
motortrafik på alla sidor om byggnaderna på grund 
av att de har gatumark ända fram till fasaderna. På 
Gävle Strand begränsas motortrafiken till en sida av 
byggnaden. En annan skillnad är att det på Gävle 
Strand finns trottoarer, något som inte existerar i 
Magasinsområdet.  

Entréer
För att skapa liv på gatorna och göra dem till möte-
splatser finns i detaljplanen för etapp I en plan-
bestämmelse som säkerställer att alla trapphus 
ska nås från både gata och gård. En motsvarande 
bestämmelse finns för etapp II i gestaltningspro-
grammet där en av bebyggelsereglerna anger entré 
från både gata och innergård. Dock skiljer sig etapp 
II från etapp I genom att man även anger att hu-
vudentrén ska vara vänd mot gatan, något som inte 
nämns i etapp I. 

Principen med entréer som kan nås från två sidor 
kan kopplas till magasinen som har entréer på båda 
långsidorna, men här saknas innergårdar vilket är 
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Punkthus på ÖsterPunkthuset Fullriggaren i etapp I 
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Öster som också har service men på ett helt annat 
sätt. På Öster är servicen (med undantag för för-
skolan) koncentrerad till områdets centrumdel där 
bland annat närbutik och servicebostäder finns. 

Något som kan diskuteras är om behovet av cen-
trumfunktioner på Gävle Strand är så stort som det 
verkar i planhandlingarna samt om service bara 
genom att existera ger en livfull stadsdel eller om 
det krävs någonting mer. Denna diskussion tas upp 
i avsnittet Diskussion. 

5.1.2 GATUSTRUKTUR
Gatusystemet är uppbyggt på samma sätt i både 
etapp I och II med lokalgator som löper i öst-
västlig riktning och gränder i nord-sydlig riktning. 
Gränderna ska vara begränsade för motortrafik och 
främst användas som gång- och cykelbanor. Man 
har dock inte försökt minska motortrafik inom om-
rådet på något sätt utan snarare förstärkt den genom 
att alla parkeringsmöjligheter finns inom området. 

Parkeringsnormen på 1.0 verkar i dagsläget inte hål-
las och det kan självklart bero på att parkeringar i 
etapp I även ska användas av boende i etapp II som 
ännu inte är färdigställts. I detaljplanen för etapp II 
ges möjlighet till uppförande av ett parkeringshus i 
den norra delen av området som främst ska använ-
das till gästparkering och kompletterande boende 
parkering. Men då parkeringshuset ligger längst in i 
området innebär det att genomfart genom hela om-
rådet krävs för att nå parkeringshuset, vilket ökar 
trafikmängden ytterligare till skillnad från en plac-
ering i till exempel början av etapp I. 

Gatustrukturen är alltså i princip en rak motsats 
till den som återfinns på Öster som är utifrånmatat 
med alla parkeringar i utkanten av området. Endast 
en lokalgata löper genom området i nord-sydlig 
riktning vilket innebär att motortrafik och gående/
cyklister är så gott som separerade från varandra på 
Öster. 

Service
Att Gävle kommun haft en vision om att Gävle 
Strand ska innehålla service av olika slag syns ty-
dligt i detaljplanerna för båda etapperna. För etapp 
I anges användningen C-centrum i en till två vån-
ingar i samtliga kvarter, vilket ger möjlighet för ser-
vice. Kommunen anger att anledningen till att man 
gjort en sådan bestämmelse är för att skapa en liv-
full stadsdel som också är ett av målen för området. 
Punkthuset Fullriggaren som i skrivande stund är 
under uppbyggnad i den sydöstra delen av parken 
kommer när den är färdigställd att bland annat in-
rymma restaurang och konferenslokaler. 

Vad gäller etapp II har kommunen även i den de-
taljplanen angivit användningen C, men med olika 
innebörder för olika delar av etappen. Kvarteren 
norr och söder om kanalen ges samma användn-
ing som etapp I, dvs. C- centrum i en till två vån-
ingar för att möjliggöra för service. För kvarteren 
längst ut vid Nyhamn har man dock en bestäm-
melse som tillåter bostäder endast från våning 
två och uppåt vilket ger ett krav på servicefunk-
tioner i bottenvåningarna. Förutom dessa bestäm-
melser anges också att Järnvågspiren ska få en 
kommersiell inriktning och att det finns plats för 
en förskola i den nordvästra delen av området.
Att planhandlingarna medger service i hela området 
samt att kommunen anser att det skulle göra stads-
delen mer livfull gör att Gävle Strand skiljer sig från 
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5.1.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Parken
Genom att anlägga en park i den västra delen av 
Gävle Strand vill kommunen skapa en grannskap-
spark för de boende i det nya området, på Öster och 
i Magasinsområdet. Parken ska även hjälpa till att 
skapa en länk mellan de båda befintliga områdena, 
Gavleån och Gävle Strand. Visionen om att det nya 
området ska underlätta denna sammankoppling 
mellan olika områden återkommer i alla planhan-
dlingar för Gävle Strand och verkar vara ett av hu-
vudmålen för området. Om man lyckats skapa en 
länk samt varför eller varför inte analyseras under 
Diskussion. 

Bostadsgårdarna
I gestaltningsprogrammet för etapp II anges i be-
byggelsereglerna att kvarterens gårdar ska ligga 
minst en meter ovan gatunivå för att skapa möjli-
ghet till parkeringsgarage under gårdarna. Vidare 
anges också att kvarteren ska vara i huvudsak slutna 
mot omgivande gator och platsbildningar. 

Jag är tveksam till om huvudanledningen till att ha 
upphöjda gårdar är parkeringsmöjligheter. I etapp I 
är nämligen gårdarna som tillhör husen på Stuvare-
gatan och ligger ut mot Gavleåns kaj upphöjda ca 1.5 
meter, men varför eller ens att de ska vara det nämns 
inte i detaljplanen för etapp I. Under gårdarna finns 
ett garage men storleken är för mig oklar och där-

för vet jag inte om det löper under alla gårdarna. En 
vidare analys av de upphöjda gårdarna finns under 
avsnittet Diskussion.

Kajen
Kajpromenaden i etapp I ska enligt detaljplanen an-
passas till kajen längre in mot staden genom att den 
ges en öppen och enkel gestaltning med hamnkarak-
tär. Kajen i etapp I är vad jag kan se ännu inte färdig-
ställd. Vid tomten i den sydöstra delen av parken är 
kajen fortfarande en byggarbetsplats och längre in i 
etappen, vid kajhusen på Stuvaregatan, är själva ka-
jen visserligen färdigställd men utformningen och 
gestaltningen är långt ifrån klar. 

Så om den nya kajen kan kopplas till den befintliga 
återstår att se, jag tror dessutom att den befintliga 
kajen kommer att rustas upp och då blir det inte 
längre en fråga om att anpassa den nya till den gam-
la. Vad som menas med hamnkaraktär är i det här 
fallet för mig oklart men varken den befintliga kajen 
eller den nya vid etapp I verkar ha något som skulle 
kunna vara hamnkaraktär. Ett försök till att förklara 
vad Gävle kommun menat med hamnkaraktär görs 
i avsnittet Diskussion.
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5.1.4 GESTALTNING 
Som en röd tråd genom alla planhandlingar finns 
fem karaktäristiska drag som ska prägla utform-
ningen av Gävle Strand. Dessa karaktärer används 
flitigt för att beskriva utformningen av området och 
i Diskussion görs ett försök till att analysera dessa. 
Karaktärerna och dess beskrivningar i planhandlin-
garna är:

Hamnkaraktär
– sjöutsikt, kajer, kanaler, bryggor, broar, ”Staden 
möter havet”

Stadsmässighet
-kvarter, gaturum, platser, kanalrum, hus i gatuliv, 
entréer mot gata, blandtrafiksystem

Låg/Tät bebyggelse
– ombonad närmiljö, vindskydd, alléer, markkon-
takt, välutnyttjade ytor, gröna gårdar, avgränsade 
öppningar mellan hus, integrerad parkering

Modern arkitektur
– aktuell, intresseväckande, nyskapande, regional, 
samtida

Gävlekaraktär
– anknytning till och släktskap med stadens och 
stadskärnans karaktär



Öster Gävle Strand etapp I

Magasinsområdet

Till höger: Fasaddetaljer från vart och ett av områdena 
som visar samspelet mellan valet av färger.

I etapp I används två olika fasadmaterial, puts och 
trä, och färgerna som dominerar är vit, grå och fa-
luröd. Några av husen har även fasader som är put-
sade i en klarröd nyans som lätt kan kopplas till 
färgerna som används på Öster. Även en koppling 
kan göras till fasadmaterial och färger på magasinen 
som är av tegel, puts och trä och där de färger som 
använts på Gävle Strand återfinns. I gestaltnings-
programmet för etapp II anges att fasadfärgerna ska 
vara klara och kulörta med inslag av svart och vitt. 
Även etapp II kan alltså kopplas till både Öster och 
Magasinsområdet och en helhet kan skapas med 
etapp I.
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5.2 DISKUSSION

De fem karaktärerna som nämns under föregående 
kapitel används flitigt i planhandlingarna för att 
beskriva vilken typ av utformning Gävle Strand ska 
få. Jag anser att beskrivningarna av de flesta karak-
tärerna ger utrymme för en väldigt fri tolkning och 
frågan blir således om man kan uppnå dessa karak-
tärer då olika människor tolkar dem olika. Jag ska 
här försöka analysera karaktärerna för att se vilka 
kommunen har beskrivit tillräckligt och vilka som 
är för ”fria” och därför borde ha utvecklats mer el-
ler helt enkelt tagits bort. Utöver karaktärerna dis-
kuteras även de andra utformnings- och gestaltnings 
principer vars syfte och/eller användning är oklara.  

5.2.1 BEBYGGELSE
Service
”Eftersom den övergripande viljan med området är 
att skapa en livfull stadsdel möjliggör planen i detta 
skede användningssättet C-centrum i en till två vån-
ingar inom samtliga kvarter.” (Gävle kommun 2005, 
s. 10). Citatet är hämtat från detaljplanen för etapp I 
och beskriver enligt mig vad det är Gävle kommun 
egentligen vill uppnå med servicefunktioner inom 
området. Jag ser en tendens till att kommunen ser 
centrumfunktioner som ett lätt tillvägagångssätt för 
att skapa en livfull stadsdel, något som inte alls med 
säkerhet uppnås på detta sätt. 

Genom att möjliggöra för service inom hela områ-
det ser jag snarare en vision om blandstad än en vi-
sion om en livfull stadsdel. Och en vision är precis 
vad det är för oavsett hur mycket service man gör 
plats för så är det inte alls säkert att företag vill eta-
blera sig här, det är något jag tycker man borde tagit 
med i beräkningarna. Jag har svårt att tro att det 
finns så pass många företag som man räknat med 
som vill etablera sig i området, jag är också tvek-
sam till om kundunderlaget är stort nog om man 
nu ändå lyckas locka hit företagen. Dock så förstår 
jag att kommunen vill möjliggöra för så mycket ser-
vice som möjligt eftersom man aldrig kan veta hur 
marknaden kommer att se ut i framtiden och hur 
många verksamheter som vill etablera sig här.

Och med tanke på det så börjar jag undra vad som 
händer med bottenvåningarna om de inte kommer 
att inrymmas av affärer eller liknande. I den andra 
etappen är till exempel byggnaderna längst ut mot 
Nyhamn tvungna att ha service i bottenvåningarna 
då det finns en bebyggelseregel som endast tillåter 
bostäder från våning två och uppåt. Nu vet jag inte 
hur bottenvåningarna i dessa hus kommer att gestal-
tas, men då de inte alls är tänkta för bostäder antar 
jag att de är utformade som servicelokaler med bland 
annat stora fönster mot gatan. Att det inte kommer 
att se bra ut om man inte får företag att etablera sig 
här är inte svårt att räkna ut. 

De övriga byggnaderna är till skillnad från den i 
Nyham inte alls utformade för att inrymma service 
i bottenvåningarna och jag tycker att det gör an-
vändningssättet C än mer tveksamt då det snarare 
motverkar service än möjliggör för det.

Istället för att lägga alla tillit till att servicen ska ge 
ett livfullt bostadsområde borde kommunen enligt 
min åsikt även ha jobbat med andra medel för att 
uppnå den visionen. Det havs- och ånära läget gör 
att Gävle Strand har stor potential som rekreation-
sområde för stadsborna i Gävle, och det här har man 
till viss del förstått på Gävle kommun. 
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Parken ska vara en grannskapspark men även locka 
till sig människor från de centrala delarna av Gävle, 
det gör den till viss del med hjälp av skateparken 
men ännu mer hade kunnat göras. Kajpromenaden 
benämner Gävle kommun som ett viktigt stråk för 
Gävleborna och den ska därför anpassas till den nya 
och göras öppen och enkel. Men det hade kunnat 
utvecklas ytterligare genom att till exempel ge den 
en gestaltning som lockar folk till att promenera där.  

Gaturummet på Stuvaregatan etapp I
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Gaturummet
Planbestämmelsen som reglerar att byggnaderna 
ska placeras i tomtgräns mot gata har bidragit till 
att skapa en stadsmässighet och ett gaturum som 
känns relativt intimt och småskaligt. Men jag anser 
att man hade kunnat skapa en ännu bättre känsla av 
intimitet och småskalighet om man använt sig mer 
av gränder. Även de gränder som i dagsläget finns är 
enligt min uppfattning tveksamma då jag inte tror att 
de enbart används till begränsad motortrafik vilket 
anges i planhandlingarna. Lokalgatorna är relativt 
breda men kantstensparkeringen bidrar dock till att 
gaturummet känns smalare än vad det är. 

Gatusystemet
Kommunen anger i planprogrammet för Nya 
bostäder i gamla hamnen att gatornas utformning 
och hastighetsbegränsningen på 30 km/h ger möj-
lighet till ett integrerat trafiksystem som skapar liv 
och rörelse i stadsdelen. Jag anser att det är en bra 
vision men undrar om det verkligen fungerar i prak-
tiken. 

Gävle Strand är ju trotts allt ett bostadsområde och 
inte en stad vilket gör att man får känslan av att 
det är lugnt och att man inte behöver oroa sig för 
trafiken. I dagsläget är det inget problem då Gävle 
Strand är mest en sovstad och trafiken är som störst 
under vissa tider på dygnet. När området är fullt ut-
byggt och det finns service i området tror jag dock 

att detta kan komma att bli ett problem. På grund 
av gatornas utformning kommer det fortfarande 
kännas som ett område med begränsad trafik men 
jag tror att blandningen av trafik, lekande barn och 
människor i rörelse kan bli ett problem. 

Gällande de alléer som har och ska planteras i om-
rådet för att skapa ett intimt gaturum och minska 
hastigheten finns det enligt mig ett stort frågeteck-
en. I den första etappen som är helt färdigställd har 
man planterat träden men de är mycket små vilket 
innebär att det kommer att ta många år innan man 
ser om de fyller den funktion som det var tänkt från 
början. Jag undrar varför man inte lagt mer pengar 
på att köpa in och plantera större träd från början 
då alléerna varit ett relativt viktigt element i utform-
ningen av gaturummet.

Parkering
Kantstensparkeringen på lokalgatorna tycker jag 
som sagt är ett bra inslag i området just för att göra 
det mer stadsmässigt. Dock sker enligt min åsikt 
för mycket parkering på öppna gårdar eller i privata 
garage, i detaljplanen för den första etappen anges 
att parkering ska ske i garage, på öppna gårdar eller 
under skärmtak. 

Efter färdigställandet är det parkering i garage ovan-
för mark som dominerar och endast ett fåtal park-
eringar finns under skärmtak eller på öppna gårdar. 

Tanken man har i detaljplanen för den andra etap-
pen om att den största delen av parkeringen ska ske 
i underjordiska garage tycker jag är väldigt god då 
man på så sätt får bort parkeringen från innergård-
arna och kan använda dessa till annat. 

Jag är också tveksam till om parkeringsnormen 1.0 
som angetts för området verkligen följs. Jag antar att 
anledningen till att man satt en så snäv parkering-
snorm är att området ligger relativt centralt och att 
kommunen tror att god tillgång till kollektivtrafik 
kommer att finnas inom området. Än så länge 
finns ingen bussförbindelse till Gävle Strand vilket 
självklart gör att behovet av bil och parkeringar ökar. 
I dagsläget råder så vitt jag kan se ingen brist på 
parkering i området något som kan bero på att kant-
stensparkeringen som är tänkt för besökare nästan 
uteslutande används av de boende. Detta tror jag 
dock kommer att förändras då etapp II är fullt ut-
byggt och även de boende där kommer behöva 
parkering. 
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5.2.2 GATUSTRUKTUR
Ett av kommunens stora mål med Gävle Strand har 
som nämnts tidigare varit att skapa ett område med 
stadsmässig karaktär, genom att utforma gatunätet 
på det sätt de gjort tycker jag att man har skapat 

något som liknar gatustrukturen i en stad. Jag tycker 
dock att det ändå är viktigt att diskutera valet av ut-
formning då jag anser att det finns vissa brister i den. 



Husen längs Stuvaregatan i den första etappen har 
innergårdar ut mot Gavleåns kaj som är upphöjda 
ca 1.5 meter från marken. I detaljplanen för etapp 
I nämns inget om att gårdarna ska vara upphöjda 
men i gestaltningsprogrammet för den andra etap-
pen anges däremot att alla bostadsgårdar ska vara 
upphöjda minst en meter för att ge möjlighet till 
parkeringsgarage under gårdarna.

När man promenerar på kajen i etapp I känns det 
som att de upphöjda gårdarna verkligen skapar en 
känsla av vad som är privat och offentligt, i och med 
gårdarnas utformning skapas en tydlig gräns vilken 
jag uppfattar som en barriär. Jag kan ha förståelse 
för att innergårdarna ska vara mer privata men 
anser också att kajpromenaden hade blivit mer inb-
judande utan denna barriär. 

Det jag reagerar på är för det första att man inte på 

En av innergårdarna som är upphöjda. Vy från kajen.

5.2.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Grannskapsparken som länk
Ett återkommande mål i planhandlingarna för Gäv-
le Strand är att skapa en länk mellan det nya områ-
det, Gavleån, Öster och Magasinsområdet, detta vill 
man uppnå genom uppförandet av parken i områ-
dets västra delar. Jag anser att målet är relevant för 
området då Öster och magasinen innan den nya be-
byggelsen påbörjades var avskärmade från kontakt 
med vatten, grönområden och annan bebyggelse. 
Genom att man anlagt en park har man gett de 
boende på Öster och i magasinen tillgång till ett 
bostadsnära rekreationsområde och vattenkontakt, 
men jag menar att det hade kunnat göras ännu lite 
bättre. 

I programmet för den Centrala delen föreslås en 
park med kanal men kommunen har där en annan 
plan för hur kanalen ska dras. Förslaget är att den 
idag uttorkade kanalen som ligger söder om Öster, 
Lillån, ska restaureras och dras vidare in i den nya 
parken där den sammanfaller med kanalen som dras 
in från Gavleån. Det här förslaget genomfördes inte 
utan det blev bara en kanal från ån något som jag 
tycker är synd. Hade man valt att göra som förslaget 
avser hade man fått en ännu starkare koppling mel-
lan parken och Öster samtidigt som man återinfört 
vattenkontakten redan vid bostadsområdet. Varför 
kommunen valde att använda sig av en annan lösn-
ing finns det ingen förklaring till i planhandlingarna.

Upphöjda gårdar
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något sätt nämnt i detaljplanen för den första etap-
pen att gårdarna kan eller ska vara upphöjda, men 
att man däremot gjort det i den andra. För det an-
dra så undrar jag vilket syftet egentligen varit då 
man valt att i den andra etappen formulera en be-
byggelseregel som innebär att alla gårdar ska vara 
upphöjda. Jag tror inte att intentionen med de up-
phöjda gårdarna bara varit att skapa möjlighet till 
parkeringsgarage utan också varit ett sätt att göra 
gårdarna mer privata. 

Att man har upphöjda gårdar som en bebyggel-
seregel i etapp II men inte i etapp I kan bero på att 
man i efterhand insett att behovet av parkeringsplat-
ser är större än man först trodde och därför behöver 
gardera sig angående detta. Det kan också bero på 
att man efter att husen med de upphöjda innergård-
arna på Stuvaregatan byggts såg att de skapade en 
privathet som man ville säkerställa även i etapp II. 
Men oavsett vilket av dessa alternativ som stämmer 
återstår fortfarande frågan om varför man inte näm-
ner att upphöjningen av gårdarna även är ett sätt 
att skilja mellan privat och offentligt, för enligt min 
åsikt finns det inga tvivel om att det varit en av or-
sakerna till en upphöjning. 

Gävle Strand ses av en del Gävlebor som en ”gräd-
dhylla”, ett område där bara människor med pengar 
och rätt status kan bo. Gävle kommun har försökt 
motverka denna åsikt genom att peka på att om-
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rådet har blandad upplåtelseform (dock utan att 
nämna att hyrorna inte passar alla plånböcker) och 
ska vara ett utflyktsmål och rekreationsområde för 
alla Gävlebor. Därför undrar jag om man inte valt 
att med avsikt lämna privatheten som en orsak till 
de upphöjda gårdarna utanför planhandlingarna 
för att få Gävle Strand att verka mer offentligt. Hade 
man nämnt privatheten som en orsak hade det med 
all sannolikhet skapat stora reaktioner då området 
förmodligen skulle uppfattas än mer som en ”gräd-
dhylla” som bara är till för dem som bor där.

5.2.4 GESTALTNING

Hamnkaraktär och stadsmässighet är de karaktärer 
som är mest återkommande i planhandlingarna, 
dock beskrivs bara vad som menas med dessa i pro-
grammet för Nya bostäder i gamla hamnen och i ge-
staltningsprogrammet för etapp II. Det blir därför 
tveksamt om de uppfattas på samma sätt i alla plan-
handlingarna. Till hamnkaraktär hör enligt gestalt-
ningsprogrammet sjöutsikt, kanaler, kajer, bryggor 
och broar, det handlar alltså enbart om hur det of-
fentliga rummet ska gestaltas och ingenting om 
själva byggnaderna. Det kan antas att det också är 
därför som den här karaktären har genomförts som 
beskrivet i etapp I. Att hamnkaraktär även kan ha 
använts för gestaltning av byggnader och andra ele-
ment i området kan inte uteslutas men några bevis 
på det hittar jag inte varken i planhandlingarna eller 
vid inventeringen av det färdiga området. 

Karaktären stadsmässighet är däremot en beskrivn-
ing som helt klart används för andra gestaltningar än 
de som nämns i planprogrammet och gestaltning-
sprogrammet. Beskrivningen som ges är kvarter, 
gaturum, platser, kanalrum, hus i gaturum, entréer 
mot gata och blandtrafik. Alla dessa gestaltningar 
återfinns i etapp I men författarna har även använt 
stadsmässighet för att beskriva andra utformningar 
i planhandlingarna. 

Det mest uppenbara återfinns i gestaltningspro-



grammet där författarna menar att Öster och Ma-
gasinsområdet har stadsmässighet som kan kopplas 
till både de centrala delarna av staden och till det 
nya området. För mig innebär stadsmässighet ut-
formningar och gestaltningar som man kan hitta 
i en stadsstruktur och jag ser inga likheter mellan 
centrala Gävle och Öster eller Magasinsområdet, 
kanske för att de helt enkelt inte hör till stadskär-
nan. Inget av de kriterier som finns i beskrivningen 
av stadsmässighet kan jag heller se i dessa två om-
råden. Det enda i Magasinsområdet som jag skulle 
kalla stadsmässigt är gaturummet och husens plac-
ering i det. Att magasinen har gatumark ända fram 
till fasaderna och det faktum att inga gräsytor eller 
liknande finns i området skulle möjligen kunna ses 
som stadsmässigt. 

Jag undrar därför varför man uttryckt sig på det här 
sättet, räcker det inte med att stadsmässigheten kan 
kopplas till de centrala delarna av staden utan att de 
också behöver kopplas ihop med de två närliggande 
områdena. Gävlekaraktär nämns också som en egen 
karaktär som ska prägla utformningen av området 
men jag anser att man istället skulle ha förklarat 
Stadsmässighet genom den då den innebär en kop-
pling till stadens och stadskärnans karaktär. 

De två andra karaktärerna som beskrivs är Låg/tät 
bebyggelse och Modern arkitektur. I beskrivnin-
gen av den förstnämnda karaktären används ord 

som vindskydd, alléer, markkontakt, gröna gårdar 
och integrerad parkering. Ingenting nämns alltså 
angående våningsantal och variation något som 
jag tycker är konstigt då jag anser att det är de el-
ementen som ger karaktären Låg/tät bebyggelse. 
Dock har resultatet ändå blivit att våningsantalet är 
lågt och att variation har skapats genom olika vån-
ingshöjder, det beror med största sannolikhet på att 
detta beskrivits i andra delar av planhandlingarna. 

Jag anser att man borde ha infört det här även i 
beskrivningen av karaktären då det känns som att 
den beskrivning som finns fokuserar mer på offen-
tlig miljö än på byggnaderna. Utformningen av de 
offentliga rummen har följt karaktären då området 
har alléer, gröna gårdar och integrerad parkering. 

Modern arkitektur är den karaktären som jag per-
sonligen tvivlar mest på. Uppfattningen om vad som 
är aktuellt, intresseväckande och nyskapande är oer-
hört individuellt och därför anser jag att det är svårt 
att skapa en helhet genom att ange en sådan karaktär. 
Därför finns det säkerligen också olika uppfattnin-
gar om man har lyckats med detta eller inte, enligt 
mig känns dock området varken nyskapande eller 
intresseväckande med avseende på arkitekturen. 

Förnyelsen av Öster
En till fråga som kan diskuteras är förnyelsen av 
Öster som av många Gävlebor uppfattas som något 

man genomförde delvis för att få det befintliga om-
rådet att passa bättre ihop med det nya. Några av 
de utformningar som nämns ovan som principer 
som förts över från Öster till Gävle Strand kan my-
cket väl ses som principer som förts över från Gävle 
Strand till Öster. 

Det jag främst tänker på är takvåningarna som byg-
gts på punkthusen samt valen av de nya fasadfärger-
na. Enligt Gavlegårdarna, som ansvarat för upprust-
ningen av Öster, byggdes takvåningarna för att få en 
variation i området dels genom ett nytt byggnadse-
lement men även genom att på så sätt locka andra 
befolkningsgrupper till området. En koppling mel-
lan takvåningarna på Öster och de på Gävle Strand 
är dock inte svår att göra och jag tror att det finns ett 
medvetet samband mellan dessa eftersom planläg-
gningen av Gävle Strand redan hade påbörjats vid 
förnyelsen av Öster. Även fasaderna går i samma 
nyanser på Öster och Gävle Strand, främst är det 
en klarrödfärg som återfinns i nästan exakt samma 
kulör i båda områdena. Jag kan även här se en kop-
pling områdena emellan men vem som var först 
med fasadfärgen och att säkert säga om Öster blivit 
influerat av Gävle Strand eller tvärt om är omöjligt 
att säga. Jag nöjer mig därför med att konstatera att 
områdena har vissa likheter och att det inte är utes-
lutet att Öster har anpassats för att bättre passa ihop 
med det nya bostadsområdet.
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5.3 ALTERNATIV UTFORMNING 
OCH GESTALTNING

I det här avsnittet ger jag mitt förslag till en alternativ 
utformning och gestaltning av några av de principer 
som tagits upp i arbetet. Det gäller gatustrukturen, 
parken och kopplingen till Öster samt arkitekturen 
och stadsmässigheten. 

Här återfinns svaret till den tredje frågeställningen: 

Hade man kunnat utforma och gestalta området 
på något annat sätt, med andra principer och hur 
skulle det i så fall kunna se ut? 

5.3.1 BEBYGGELSE
Stadsmässighet är som nämnts flera gånger tidigare 
ett begrepp som flitigt används i planhandlingarna 
för att beskriva utformningen av Gävle Strand. Här 
tar jag upp några av de principer som kommunen i 
planhandlingarna säger skapar stadsmässighet och 
redogör för hur jag tycker detta skulle ha kunnat 
göras på ett annat sätt. Tidigare i arbetet har karak-
tären diskuterats i avsnittet Gestaltning men efter-
som alla principer jag lyfter fram som skulle kunna 
ha en alternativ utformning har att göra med be-
byggelsen har jag valt att i det här fallet diskutera 
karaktären under Bebyggelse.

Stadsmässighet
I detaljplanen för den första etappen nämns nästan 
inget om att området ska ha stadsmässig karaktär 
medan det i den andra är ett av huvudmålen. I den 
andra etappen är det kvartersstrukturen som spelat 
störst roll då kommunen velat skapa ett område 
med stadsmässig karaktär. Till skillnad från den 
första etappen ska byggnaderna i etapp II placeras 
i rektangulära kvarter som stämmer överens med 
kvartersstrukturen i de centrala delarna av Gävle. 
Bebyggelsen ska vara låg och tät och fasaderna ska 
vara slutna mot gaturum och platsbildningar, på så 
sätt ska man uppnå stadsmässighet. 

Till denna vision hör även målet om att skapa en 
livfull stadsdel något som kommunen vill försöka 
uppnå genom att ha service inom området men 
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även genom att husen ska ha entréer både mot ga-
tan och mot gården. I gestaltningsprogrammet för 
etapp II finns även en bebyggelseregel som anger att 
huvudentrén ska placeras mot gatan.  

Att använda bebyggelsen och kvarteren för att skapa 
denna karaktär tycker jag varit en bra idé och den 
hjälper även till att göra gaturummet mer intimt och 
trivsamt. Men frågan jag ställer mig är om området 
verkligen är stadsmässigt och om det finns en annan 
typ av utformning för kvarter och byggnader som 
hade kunnat användas för att ytterligare förstärka 
denna vision. 

Hus som är placerad i tomtgräns mot gata utan 
förgårdsmark eller liknande är enligt mig stadsmäs-
sigt, men jag är tveksam till byggnadernas våning-
shöjder i förhållande till gaturummets bredd. Jag 
tycker inte att låg/tät bebyggelse går ihop med den 
bredd man gett gaturummet, trotts att kantstenspar-
keringen gör att det känns något mindre. Det han-
dlar alltså om att man skulle ha gett byggnaderna 
några våningar till eller minskat bredden på gatorna 
för att göra visionen ännu starkare. Att placera en-
tréerna ut mot gatan förstärker enligt mitt tycke vi-
sionen om stadsmässighet men även detta förtas lite 
av att gaturummet är så pass brett. 



Service
Ett av de stora målen som kommunen har för områ-
det är att man ska möjliggöra för centrumfunktioner 
för att skapa en livfull stadsdel. För- och nackdelar 
med detta analyseras under avsnittet Diskussion och 
därför går jag inte vidare in på det här utan här ger 
jag mitt förslag till ett alternativt synsätt på servicen.

På det stora hela anser jag att det är för mycket fokus 
på service och centrumfunktioner i planhandlingar-
na, det verkar som att kommunen ser service som 
en garanti för att stadsdelen ska bli livfull vilket jag 
personligen inte riktigt förstår. Alla kvarter inom 
båda etapperna har getts användningssättet C-cen-
trum i en till två våningar, och i den andra etappen 
får byggnaderna närmast Nyhamn endast uppföras 
med bostäder från våning två vilket ger ett krav 
på bostäder i bottenvåningen. Att låta användn-
ingssättet C vara genomgående i hela området är ett 
sätt att möjliggöra för service eftersom kommunen 
aldrig kan veta hur många verksamheter som vill 
etablera sig här. Men jag är tveksam till att ett sådant 
stort utbud av service kommer att etableras på Gävle 
Strand. Risken blir då att servicen blir osamman-
hängande och utspridd vilket jag inte tror kommer 
gynna de företag som väljer att etablera sig här.

Jag anser att man istället skulle ha gett de kvarter 
med bäst förutsättningar för service detta använd-
ningssätt och på det viset främjat etablering av ser-

vice. De områden som jag tror skulle vara bäst läm-
pade för det är kvarteren vid Nyhamn som har ett 
krav på centrumfunktioner i bottenvåningarna samt 
tomten i den sydöstra delen av parken där Fullrig-
garen byggs. Även kommunen har alltså pekat ut 
dessa områden som goda för service men varför då 
tillåta det i hela området? 
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5.3.2 GATUSTRUKTUR
Lokalgator och gränder
Som nämnts under föregående avsnitt Diskussion 
är den utformning som valts av vägnätet enligt min 
åsikt både positiv och negativ. Man har lyckats upp-
nå en viss stadsmässighet genom att byggnaderna 
placerats mot gatan och genom att kantstenspark-
ering finns längs lokalgatorna. Dock så tycker jag 
att gatorna är väl breda och för storskaliga för den 
här typen av område och därför hade jag hellre sett 
ett gatusystem nästan uteslutande med gränder. De 
gränder som idag finns och som löper i nord-sydlig 
riktning tycker inte jag fungerar, de används inte 
bara till begränsad motortrafik utan fungerar som 
genomfartsgator något som inte var meningen en-
ligt planhandlingarna. 

En bra alternativ utformning av gatunätet tycker jag 
hade varit att göra lokalgatorna smalare och mer 
som gränder för att få en mer intim känsla då Gävle 
Strand trotts allt är ett bostadsområde och inte en 
central del av en stad. De gränder som finns idag 
hade kunnat göras som gång- och cykelvägar istället 
där några görs bredare för viss motortrafik vid till 
exempel i- och urlastning. På så sätt tror jag att man 
hade fått ett mer intimt gatusystem och problemet 
med att området känns lugnt fast det inte är det 
(som nämns i Diskussionsdelen) hade minimerats. 

Parkering
Hur man på kommunen vill att parkeringen ska för-
läggas ser lite olika ut i de olika etapperna. I 
detaljplanen för etapp I anges att parkering ska ske 
i huvudsak i garage, under skärmtak och på öppna 
gårdar, endast kajhusen på Stuvaregatan har garage 
under hus och gård. I detaljplanen för etapp II anges 
däremot att parkering i huvudsak kommer att ske 
under bostadsgårdarna i p-däck, endast kanalhus-
en och radhusen längs kanalen får parkering ovan 
mark i anslutning till husen. I båda etapperna ska 
kantparkering finnas längs lokalgatorna men dessa 
ska endast användas som besöksparkering. 

Jag tycker att man skulle ha haft en bestämmelse om 
parkering liknande den i etapp II även i den första 
etappen, då hade man fått bort parkeringen från 
gårdarna och istället kunnat skapa gröna innergård-
ar för de boende. I dag tar parkeringen väldigt stor 
plats och jag tycker att det är mycket störande. Det 
återstår att se vilken skillnad det blir i etapp II, men 
jag tror att den kommer att vara markant. Kanske 
är det helt enkelt så att kommunen insåg att park-
eringen i den första etappen tar för stor plats och 
därför ändrade just detta i den andra etappen, det är 
i sådana fall bra men ännu bättre hade det varit om 
man tänkt på detta redan från början. 
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5.3.3 GRÖN- OCH VATTENOMRÅDEN
Som jag nämnt tidigare så anser jag att parken varit 
en mycket bra idé för att få in rekreation i området, 
den fungerar också bra som en länk mellan Öster 
och det nya området Gävle Strand men jag skulle 
ändå ha velat se en något annorlunda utformning.

Först och främst gäller det kanalen där jag tycker 
att man skulle ha hållit fast vid förslaget från plan-
programmet för den Centrala delen som innebar 
att den nu uttorkade Lillån restaurerades och sedan 
drogs vidare in i parken. Detta skulle göra att de 
boende på Öster fick ännu närmre till rekreation, att 
kopplingen Öster - Gävle Strand blivit starkare och 
att vägen till parken blivit mer inbjudande. 

Det här alternativet skulle enligt min åsikt även in-
nebära att själva parken fick en bättre utformning 
och det blev färre öppna och tomma gräsytor som 
idag inte används till någonting. 

Något annat som jag tycker är tveksamt i utform-
ningen av parken är den sandstrand som anlades i 
parken där kanalen öppnas upp och bildar en större 
bassäng. Sandstranden var, innan man tog bort den, 
ett vackert element i parken men det är för mig helt 
oförståeligt hur man på kommunen kunde tro att 
den inte skulle användas som badplats. För mig är 
det självklart att om man anlägger en sandstrand 
så kommer människor att bada där och det borde 

kommunen ha tagit i beaktande när de planerade 
parken. Idag är sanden borta och har ersatts med 
pållare, växter och två träbryggor som står på pålar 
ca 1.5 meter ovanför vattennivån. Jag tycker att man 
redan från början borde ha använt sig av bryggor 
eller ett längre trädäck som hade kunnat löpa längs 
hela strandkanten. Då hade man kunnat bygga 
bryggorna eller trädäcket närmare vattnet och på 
så sätt skapat en kontakt till vattnet istället för som 
idag mer som en barriär. 

På nästa sida finns illustrationer som visar hur drag-
ningen av kanalen ändrats från programmet till den 
färdiga detaljplanen.



Kanalen som den föreslogs i Programmet för den cen-
trala delen
Gävle kommun (2003b).

Kanalen som den blev i det färdiga området
Gävle kommun (2005).
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5.3.4 GESTALTNING
I gestaltningsprogrammet för den andra etappen 
har ett 20-tal bebyggelseregler upprättats för ut-
formningen av byggnader, gaturum, grönytor mm. 
En av reglerna är att varje kvarter ska innehålla ett 
flertal varierande karaktärer av färg form och fön-
stersättning för att kvarteret ska verka sammanhål-
lande men inte enhetligt. För etapp I finns ingen 
sådan bestämmelse utan där handlar gestaltningen 
mestadels om fasadmaterial och färger. I den färdiga 
etappen tycker jag att valet av färger och fasadma-
terial har fungerat bra, det finns en variation men 
samma färger och material återkommer genom hela 
området och det skapar en helhet. Fortsätter man 
på samma sätt även i den andra etappen tror jag att 
man kommer få ett bra helhetsintryck av just den 
här aspekten inom hela området.

Något jag däremot tycker att man lyckats mindre 
bra med är variationen av form och fönstersättning-
ar. I den färdigställda etappen ser jag ingen av dessa 
karaktärer tillräckligt tydligt och inte heller plan-
handlingarna för etapp II verkar fokusera tillräckligt 
mycket på detta. Det finns en viss variation i form 
genom att byggnaderna är olika höga men jag tycker 
att man också borde tänkt mer på volym. Det finns 
varken i den första eller den andra etappen några 
byggnader som har en mindre volym något som jag 
tror skulle ha skapat en bättre variation inom områ-
det. Jag skulle gärna ha sett någon form av stadsvil-
lor som mindre volymer på Gävle Strand för att på 

så sätt skapa en mindre och en större skala.

Det finns en viss variation i fönstersättning men 
jag anser att den hade kunnat göras mycket tydli-
gare. En självklarhet hade för mig varit att lyfta in 
den fönstertyp som finns på magasinen i området 
vilket är smala, höga fönster med fönsterluckor på 
vissa ställen. På så sätt skulle man få en bättre vari-
ation och samtidigt koppla samman en stark karak-
tär i Magasinsområdet med det nya området Gävle 
Strand. Jag finner det mycket märkligt att man från 
kommunens sida inte förstått vilket starkt karak-
tärsskapande drag de smala fönstren är. 
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Gävle Strand är ett bostadsområde som på många 
sätt kan ses som ett berikande av Gävles bostadsut-
bud inte minst med tanke på dess läge i förhållande 
till havet, Gavleån och de centrala delarna av staden. 
Men med tanke på dessa förutsättningar har jag un-
der mitt arbete hittat mycket som jag anser brister 
både i planeringen och i utförandet. 

I planeringen gäller det främst den stora skillnaden 
i detaljeringsgrad och bestämmelser som finns mel-
lan de två detaljplanerna. Jag får en känsla av att man 
efter att etapp I var färdigställd insett att vissa brister 
finns och att man därför utvecklat vissa bestämmel-
ser och regler till etapp II.  
Detta har man bland annat gjort genom att ta fram 
ett mycket detaljerat gestaltningsprogram till den 
andra etappen. 

Trotts att gestaltningsprogrammet finns tror jag att 
det även i den andra etappen kommer finnas brister 
i form av att områdets utformning och gestaltning 
inte blir som man tänkt sig från början. Det gäller 
framför allt de karaktärer som anges ska prägla om-
rådets utformning och gestaltning och det sätt de 
förklaras och används på. Stadsmässighet, modern 
arkitektur och hamnkaraktär är alla beskrivningar 
av karaktärer som kan tolkas på många olika sätt 
och man kan då förutsätta att helheten som dessa 
karaktärer ska skapa inte kommer att uppnås. Detta 
återstår självklart att se eftersom etapp II i skrivande 

6. SLUTORD

stund är under uppbyggnad.

Arbetet består helt och hållet av mina egna obser-
vationer och slutsatser och jag anser att det finns 
tydliga indikationer på att kommunen vid plan-
läggningen och gestaltningen av Gävle Strand har 
tagit inspiration från de närliggande områdena. Jag 
tycker dock att det finns mycket mer inspiration att 
hämta. Om man hade använt sig av fler av de ut-
formnings- och gestaltningsprinciper som finns i de 
närliggande områdena hade Gävle Strand visat på 
nytänkande och givit eko i planeringskretsar, något 
som kommunen ville uppnå med området. 
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