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SAMMANFATTNING
Inledning 
Syftet med programmet är att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området samt att utreda förutsättningarna för att 
tillföra nya bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret Trumpeten.  Visionen är att kvarteret Trumpeten ska sammanlänka 
omkringliggande stadsdelar och samtidigt integrera området i det befintliga stadsnätet för att bli en naturlig tillväxt i staden. 

Utifrån de kommunala styrdokumenten faller planprogrammet för kvarteret Trumpeten väl in i kommunens intentioner. Genom 
att förändra användningen i kvarteret och bygga på redan ianspråktagen mark förtätas staden på det sätt som lyfts i översiktspla-
nens mål. På platsen finns också etablerad infrastruktur som ger goda förutsättningar för en ut- och ombyggnation. Genom att 
använda den infrastruktur som finns kan utvecklingen ske mer hållbart och koncentrera åtgärder till främst inom planområdet. 
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Programförslaget  
Programmets avsikt är att illustrera en attraktiv och välkom-
nande plats i en central del av Sandviken. Området kan med 
en god arkitektur och varierad användningsform överbygga 
mentala och fysiska barriärer för att underlätta integrationen. 

Förslaget möjliggör i huvudsak för bostadsbebyggelse i 
kvartersform men även för centrumändamål och aktiviteter 
i bottenvåning. Variationen bidrar till att stärka tryggheten 
genom att fler människor rör sig i området och skapar möten 
med varandra under större delen av dagen. Planförslaget präg-
las av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med människan 
i centrum. 

Fem olika stadsbyggnadprinciper har tagits fram för området 
för att ge övergripande vägledning för den fortsatta planer-
ingen. Principerna är stad för alla, kvartersstad, sammanlänkad 
stad, en grönare stadsmiljö och en trygg mötesplats. Genom 
principerna förtydligas visionen om Trumpeten som Det väl-
komnande kvarteret. Vidare har sju gestaltningsprinciper 
tagits fram i syfte att förtydliga och konkretisera planförslaget. 
Genom dessa gestaltningsprinciper kan viktiga aspekter tas 
med in i kommande detaljplanearbete.

Konsekvenser och genomförande
Bostäder i kvartersstruktur kommer ge stora förändringar i 
stadsbilden. Förändringen av bebyggelsen ger förutsättningar för 
mer grönska som välkomnar till möten och sociala värden. De 
blandade boendeformerna tillsammans med nya mötesplatser 
kan motverka segregation och tydligare skapa en helhet i staden. 
Ny bebyggelse ger också stor förändring i den historiska kultur-
miljön. Det är därför viktigt att de identifierade kulturhistoriska 
värden tas om hand för att ge en koppling tillbaka till skolmiljön 
som funnits tidigare. 

Vid genomförandet av bostadsbebyggelse i kvarteret krävs att 
hänsyn tas till den bullerproblematik som finns så att en god 
boendemiljö kan säkerställas enligt gällande riktlinjer. Med an-
passningar av ny byggnation kommer bullernivån i kvarteret 
minska och även ge positiva effekter på närliggande villabebyg-
gelse där utomhusmiljön kan komma att förbättras. 

Situationsplan som visar ett exempel på hur Kvarteret Trumpeten skulle 
kunna se ut om gestaltningsprinciperna följs vid exploatering. 

Kv. Trumpeten, Sanviken. Underlag för planprogram. 2022-10-28

KV. TRUMPETEN - SITUATIONSPLAN 1:1000 (A3) 

27 420 m² BTA VID BEVARANDE AV KONTORSBYGGNADER. 
30 670 m² BTA VID RIVNING AV BEFINTLIGA KONTORSBYGGNADER. CA 250 ST LÄGENHETER

Illustration som visar ett exempel på hur Kvarteret Trumpeten skulle kun-
na se ut om gestaltningsprinciperna följs vid exploatering. 



DEL1: INLEDNING
Inledningen tar upp programmets syfte och huvuddrag samt uppdraget från nämnden. Kapitlet 
lyfter också den övergripande planprocessen och strategiskt viktiga kommunala styrdokument.  

PLANPROGRAM KV. TRUMPETEN Datum   Diarienummer
2022-11-01  VGS-PL-2021-172

4



PLANPROGRAM KV. TRUMPETEN

SYFTET MED PLANPROGRAMMET 
Syftet med programmet är att i ett tidigt skede ta fram mål 
och visioner för området samt att utreda förutsättningarna 
för att tillföra nya bostäder och centrumverksamheter inom 
kvarteret Trumpeten. Vidare syftar projektet att ta reda på hur 
kvarteret skulle kunna sammanlänka omkringliggande stadsde-
lar med varandra på ett tydligare sätt och samtidigt också inte-
grera området i det befintliga stadsnätet för att bli en naturlig 
tillväxt i staden. 

Programmet syftar också att undersöka den påverkan som 
en eventuell framtida bebyggelse kan skapa i tätorten som 
helhet men också dess påverkan på närmiljön. Slutligen är det 
övergripande syftet att i ett tidigt skede få till stånd en dialog 
mellan kommunen och de som berörs av kommande planar-
beten.

Uppdraget i korthet
Sommaren 2021 inkom en begäran om planbesked från Sand-
vikens företagspark AB. Syftet var att upprätta en ny detaljplan 
för bostäder med centrumfunktioner i bottenvåningen. Utifrån 
ansökan bedömde Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
att ett program till detaljplan först måste upprättas innan de-
taljplaner för området kan upprättas. Bedömningen grundar sig 
på att planområdet inte specifikt är utpekat i översiktsplanen 
för Sandvikens kommun samt att många av de frågeställning-
ar som ett översiktsplanearbete utreder inte har utretts för 
platsen. Vidare har området heller inte utretts ur ett helhets-
perspektiv som krävs i ett centralt strategiskt viktigt område 
som kvarteret Trumpeten är. 

INLEDNING

Att skapa en helhetsbild för området är viktigt ut flertalet 
aspekter, bland annat för att se över trafikkopplingar, flöden, 
mötesplatser samt att öka medvetandet gällande den arkitek-
toniska gestaltningen hos exploatör, politiker och medborgare. 
Förvaltningen har huvuduppdraget att ta fram planprogram-
met och antagandet sker i Västra Gästriklands samhällsbygg-
nadsnämnd samt kommunfullmäktige.

Strategiskt viktigt läge
I och med den nya avfarten från
E16 och den expansiva fas som 
Tuna handels- och verksamhets-
område genomgår växer staden 
norrut. Detta kommer dels för-
ändra flödena i staden, men 
också storleken och lokaliser-
ingen på Sandvikens centrumkärna. Kvarteret Trumpeten kom-
mer i framtiden vara den plats där det urbana rummet börjar 
och således en tydlig entré från den norra entrén. Detta beto-
nar vikten av att kvarteret Trumpeten utvecklas på ett hållbart 
och träffsäkert sätt. 

Planprogrammets omfattning
Eftersom syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede 
ta fram mål och visioner för området är det av stor vikt att 
belysa att planprogrammet endast är framtaget ur ett över-
gripande perspektiv. Detta dokument kommer således endast 
vara ett vägledande underlag för framtida detaljplaner, vilket 
betyder att den slutgiltiga bebyggelsen kan se annorlunda ut. 

© Hofors kommun, © Ockelbo kommun, © Sandvikens kommun, © Lantmäteriet

Kvarteret Trumpeten lokalisering i Sandviken
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”...den största satsning-
en på samhällsbyggnad 
i kommunen i modern 
tid.” - Kommunen om Tuna 
handels- och verksamhets-
område



INLEDNING

ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

PLANPROGRAM

DETALJPLAN

NYBYGGNAD, FÖRVALTNING

PLANPROCESSEN

SAMRÅD ANTAGANDE

PLANPROGRAM KV. TRUMPETEN

DETALJPLAN

SAMRÅD LAGA KRAFTUNDERRÄTTELSE GRANSKNING ANTAGANDEGRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

Översiktsplan 
Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill 
utveckla den fysiska miljön. Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktspla-
nen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt 
styrande när projekt och planer ska genomföras. Översikts-
planen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda 
ärenden om byggande och annan användning av mark och 
vattenområden. I översiktsplanen vägs eller prioriteras olika 
allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte 
in enskilda intressen, det gör man först i detaljplaner eller 
bygglovsprövningar.

Fördjupade översiktsplaner 
I ett mer geografiskt avgränsat område där kommunen vill 
vägleda hur området ska utvecklas, kan en fördjupad över-
siktsplan tas fram. En fördjupad översiktsplan tas fram med 
en betydligt högre detaljeringsgrad än den kommuntäckande 
översiktsplanen. Fördjupade översiktsplaner är inte juridiskt 
bindande men ska fungera som viktiga strategiska dokument 
och vara vägledande i kommunens kommande detaljplanering.

Planprogram 
Ett planprogram utreder översiktligt förutsättningar och 
visioner över ett område. Planprogram görs ofta över ett 
större område och ger en övergripande struktur för bebyg-
gelse, gestaltning, vägnät och grönytor. Planprogram är frivilligt 
att ta fram till skillnad från en detaljplan som är ett lagstadgat 
dokument. Ett planprogram ger medborgare, kommunen, fö-
retag, föreningar och andra en tidig riktning i hur området ska 
utvecklas och utformas. Dessa får möjlighet att vara med och 
utveckla förslaget genom att lämna synpunkter under planpro-
grammets samrådsprocess. Planprogrammet är inte juridiskt 
bindande. 

Detaljplan 
Med en detaljplan kan kommunen reglera användningen av 
mark- och vattenområden. En detaljplan reglerar hur marken 
får bebyggas samt användas, till exempel för bostäder, han-
del eller kontor. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. 
Detaljplanen kan även reglera höjd och storlek på bebyggel-
sen. En detaljplan kan bestå av en eller flera fastigheter. En 
detaljplan är juridisk bindande och består av en plankarta med 
tillhörande planbeskrivning. En detaljplan gäller tills dess att 
den upphävs, ändras eller ersätts. 

Nybyggnad, ombyggnad och förvaltning 
Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vis-
sa andra ändringar av byggnader. I detta skede prövas, i de fall 
detaljplan finns, om åtgärden följer detaljplan. Det ställs också 
krav på tekniska egenskaper som till exempel dimensionering, 
brandsäkerhet och grundkonstruktion.

Planprocessen för Kv. Trumpeten
Planprogrammet för kvarteret Trumpeten är nu i samråds-
skedet där synpunkter ska tas in och sedan behandlas samt 
bemötas. Förslaget revideras utifrån synpunkterna för att 
sedan antas i både samhällsbyggnadsnämnden och i kommun-
fullmäktige. 
När planprogrammet har antagits är nästa steg att ta fram en 
eller flera detaljplaner för området. I detaljplaneskedet ges yt-
terligare tillfälle att lämna synpunkter. Efter samrådet bearbe-
tas planförslaget och ställs ut ytterligare en gång på granskning 
innan detaljplanen kan antas.
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KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Sandvikens kommuns översiktsplan
I gällande översiktsplan för Sandvikens kommun 2030 som 
antogs av kommunfullmäktige 2018-11-19 görs inget särskilt 
utpekande om platsen kring planområdet för Trumpeten. Kring 
området finns planer på utveckling av nya bostäder och verk-
samheter samt stora utvecklingar av cykel- och fordons- 
trafiken mot Tuna och E16.

Översiktsplanen belyser i framtidsvisionen för 2030 tre över-
gripande mål för kommunens utveckling: 

•  Mål 1: En kunskapsintensiv nod för hållbar tillväxt i    
       regionen. 

•  Mål 2: En drivande kraft för en hälsosam livsmiljö 
•  Mål 3: En självklar aktör för en ekologisk hållbar ut-  

       veckling 

De övergripande målen är även konkretiserade med strategier 
vilket har varit vägledande för framtagandet av planprogram-
met. Nedan listas utvalda strategier som varit betydande för 
planprogrammets framtagande: 

Varsam förtätning: I mål 2 finns en strategi om varsam förtät-
ning. Bebyggelsestrukturen ska främja gång, cykel och kollektiv-
trafiken. Förtätningen ska ske med beaktning för att historiska 
och identitetsfulla miljöer sparas och utvecklas. Täthet i bebyg-
gelsen ger underlag till offentlig och privat service, samt möten 
människor emellan. 

Möjlighet att bo kvar hela livet och Socialt hållbara livsmiljöer finns 
under mål 2 i översiktsplanen. Strävan är att alla stadsdelar 
ska innehålla arbetsplatser, service, kultur- och fritidsaktivite-
ter och olika bostadstyper. Intentionen är att det ska skapa 
möjlighet att bo kvar i stadsdelen hela livet och därigenom ge 
en varierad bebyggelse med service och arbetsplatser. Det ger 
aktivitet i området under stora delar av dygnet vilket lägger 
grunden för trygghet och trivsel. För att skapa förutsättningar 
för goda livsmiljöer ska bostadsområden placeras med närhet 
till parker, naturområden eller andra mötesplatser. 

Översiktsplanen ger riktning för bebyggelseutvecklingen vilket med 
tydlighet pekat ut viktiga faktorer för var och hur nya bostä-
der ska komma till. För att använda mark och naturresurser 
på ett hållbart sätt krävs att vi hushåller med marken och an-
vänder den till det den är mest lämpad för. Det är utpekat att 
omvandling av befintlig bebyggelse är en del tillsammans med 
nyproduktion. Förtätning på mark som redan används innebär 
en besparing av resurser då redan gjorda investeringar gällan-
de infrastruktur och service t.ex. kan nyttjas mer effektivt. 

Det är av stor vikt att en hållbar tillväxt innebär att bebyggels-
en i hög grad måste koncentreras till platser med god kollek-
tivtrafik. En hållbar bebyggelseutveckling handlar också om att 
hushålla med naturresurser, värna om värdefulla natur- 
och kulturmiljövärden samt om anpassning till ett föränderligt 
klimat. För att både ge hållbarhet i bebyggelseutvecklingen och 
ge attraktiva boendemiljöer ska bebyggelsen koncentreras 
nära centrum och kollektivtrafik med närhet till grönstruktur 
och mötesplatser. 

Bostadsförsörjningsprogram
2016 tog kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogram för 
perioden 2016–2025. Målet till 2025 var då att Sandvikens 
kommun ska ha ca 41 000 invånare.  När översiktsplanen 
antogs 2018 räknades målet upp till 43 800 till 2030. 

Kommunens bostadsförsörjning bygger på följande övergripan-
de mål: 

• Alla invånare i kommunen ska kunna erbjudas en god 
bostad till rimlig kostnad i en god boendemiljö med bra 
boendeservice. 

• Tillgången på bostäder ska vara attraktivt och stimulera 
till inflyttning i kommunen. 

• Utvecklingen av boendet och bostadsområdena ska 
präglas av strävan mot social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet såväl vid nybyggnation som vid insatser i befint-
liga bostadsområden.

Nya bostäder ska i första hand lokaliseras centrum- och 
kollektivtrafiknära på eller vid mark som redan tagits i anspråk 
för att bidra till ett hållbart byggande ur såväl ekologisk, social 
och ekonomisk synpunkt. Vidare ska kommunen erbjuda 
attraktiva bostäder och boendemiljöer med lösningar som är 
efterfrågade av olika grupper. 

Bostadsförsörjningsprogrammet tydliggör en planberedskap på 
minst 320 nya bostäder per år utöver utveckling av befintliga 
bostäder. Med uppdaterat mål i översiktsplan och intentioner 
av ökat behov med större etableringar i kommunen har beho-
vet snarast ökat. 

Cykelplan
Målet med Sandvikens kommuns cykelplan är följande:
• Ett attraktivt, bekvämt, trafiksäkert och sammanhängande 

cykelvägnät som erbjuder goda förbindelser mellan viktiga 
målpunkter i hela Sandvikens kommun.

Goda möjligheter att cykla och gå är enligt cykelplanen en 
förutsättning när ny bebyggelse planeras. Planläggning av 
nya bostäder bör ligga där behovet av resor är litet och 
möjligheterna att resa med cykel är goda. Cykeln som trans-
portsätt ska därmed lyftas tidigt i planeringen för att skapa 
goda möjligheter för att förutsättningarna för hållbart resande 
i närområdet ska vara gynnande från början. 

INLEDNING
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”Den nya bebyggelsen ska ge möjlighet för 
människor med olika bakgrund och sociala 
förutsättningar att mötas och samverka 
med varandra.” 



Planområdets läge utgör en tydlig punkt i staden som är en 
viktig koppling mellan flera stadsdelar, centrum och Stads-
parken. Det gör den till en plats där behovet av samspel med 
cykelinfrastrukturen är viktigt. Både gällande förutsättningarna 
att cykla till och från området men också hur platsen samver-
kar med de som cyklar förbi området. 

Vatten och avloppsplan
Med syftet att skapa en heltäckande, långsiktig och hållbar 
vatten- och avloppsplanering för hela kommunen antogs 2019 
Vatten och avloppsplan för Sandvikens kommun. VA-planen 
är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 
ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA-försörjning. Fastighets-
ägare inom ett verksamhetsområde har rätt att få sin fastighet 
ansluten till den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren är i 
sin tur skyldig att betala de avgifter som är fastställda av kom-
munfullmäktige.

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner 
på markytan och i ledningar. När mark bebyggs med exem-
pelvis hus och vägar ändras vattnets naturliga avrinningsför-
hållanden. För att undvika risker med höga vattenflöden och 
föroreningar i grundvattnet behöver dagvattnet alltid hanteras 
vid planläggning och byggnation. Genom att använda alterna-
tiva lösningar till de traditionella rörsystemen kan miljö- och 
boendeproblem förknippade med dagvatten motverkas. De 
alternativa lösningarna kan bidra till en grönare stadsbild och 
bestå av till exempel dagvattendammar, diken och infiltrations-
ytor. När plats för vattnet skapas kan dagvattnet bli en resurs 
i staden som leder till ökade ekologiska, sociala och estetiska 
värden.

Slutsats från kommunala styrdokument
Sammantaget faller planprogrammet för Trumpeten väl in i 
kommunens intentioner. Genom att förändra användningen 
i kvarteret och bygga på redan ianspråktagen mark förtätas 
staden på det sätt som lyfts i översiktsplanens mål. På platsen 
finns också etablerad infrastruktur som ger goda förutsätt-
ningar för en ut- och ombyggnation. Det innebär att projektet 
bidrar till översiktsplanens strategier om varsam förtätning 
med en variation som ger möjlighet att bo kvar i orten under 
hela livet. Trots att det finns goda förutsättningar behöver en 
viss anpassning göras för att kvarteret ska fungera väl i staden. 
Det gäller exempelvis gång- och cykelinfrastruktur i området, 
variation i bebyggelsen och behovet av icke hårdgjorda ytor. 

INLEDNING
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DEL 2: FÖRUTSÄTTNINGAR
Kapitlet beskriver de förutsättningar och kvaliteter som finns på platsen idag. 
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KVARTERET TRUMPETEN IDAG
Planområdet är lokaliserat i centrala Sandviken i korsnings-
punkten mellan områdena Barrsätra, Norrsätra, Bredmossen 
och Stadsparken. Två huvudstråk, Gävlevägen och Sveavägen/
Järbovägen, passerar kvarteret och möts i en större trafik-
plats i dess nordöstra hörn. Detta gör kvarteret Trumpeten 
bullerutsatt åt norr och öster, och de stora gaturummen ger 
även långa siktlinjer mot kvarteret. Planerad bebyggelse blir 
därför del av en relativt storskalig trafikmiljö. Svarvargatan i 
söder är en intimare gata med mindre trafik som karaktärise-
ras av omkringliggande småhusbebyggelse med uppväxta gröna 
trädgårdar. I direkt anslutning till planområdet västerut ligger 
matvarubutiken Lidl med tillhörande parkering.

Inom planområdet finns i dagsläget tre olika byggnader som 
inrymmer olika företag som både använder lokalerna som 
kontor och handel. Planområdet är till stora delar hårdgjort 
med parkering och angöringsplatser för företagen på platsen. 

En mindre del i sydöstra delen av planområdet ägs i dagsläget 
av Heimstaden AB. Denna fastighet består av garagebyggnader 
och parkering för de boende söder om planområdet i det så 
kallade Stjärnhuset. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Karta som illustrerar markägoförhållandena i och omkring kvarteret Trum-
peten.

Bild i sydöstlig riktning på kontorsbyggnaden och butikerna vid Gävlevägen 
med tillhörande parkering. 

Förutom den mindre gång- och cykelvägen i södra delen av 
planområdet saknas trygghet gällande framkomlighet inom 
planområdet för fotgängare. Konflikterna mellan gående, 
cyklister och olika fordon är påtagliga då de gående behöver 
färdas över parkeringsytorna för att ta sig fram. Denna be-
gränsade tillgänglighet tillsammans med homogen användnings-
form skapar ett område utan tydlig funktion kvällstid vilket 
kan skapa otrygga rum inom kvarteret.  

Sammanfattningsvis ligger platsen i en skärningspunkt mellan 
olika byggnadstypologier och skalor intill de viktiga huvudstrå-
ken. En framtida bostadsbebyggelse inom Kv. Trumpeten ger 
ett tillskott av bostäder i ett strategiskt läge med god tillgäng-
lighet till rekreation och kommunikation. Ny bebyggelse kan 
knyta ihop och sammanlänka platsens olika skalor på ett sätt 
som påverkar stadsbilden positivt och ger en unik platsiden-
titet. Den typologiska skillnaden mot närmast omgivande 
bostadsbebyggelse skapar ett bra komplement och bidrar 
till en större variation av bostäder i området. Detta bidrar 
till större möjlighet till boendekarriär och kvarboende inom 
denna stadsdel och kan därmed skapa fler flyttkedjor.

Bild västerut på Svarvargatan och med Heimstadens parkering och till-
hörande garage till höger.  

Bild i norrgående riktning på infarten från Svarvargatan. Befintlig kontors-
byggnad till höger och Lidl längre fram till vänster. 



OMKRINGLIGGANDE BEBYGGELSE
I anslutning till kvarteret Trumpeten består bebyggelsen av 
stor variation gällande form och skala. Strax söder om plan-
området, söder om Svarvargatan, finns dels ett stort villaområ-
de i form av Barrsätra som byggdes under 40-50-talet och dels 
ett åtta våningar högt hyreshus vid namn Stjärnhuset.

Norr om kvarteret övergår Sveavägen till Järbovägen med 
ett handels- och verksamhetsområde med lägre byggnader av 
industrikaraktär på sin östra sida. 

Marken strax väster om planområdet, precis innan villabebyg-
gelsen, omfattas av en detaljplan som antogs år 2019. De-
taljplanen möjliggör för flerbostadshus och vårdboende i fyra 
till fem våningar. Planen medger också en påbyggnad av det 
gamla elevhemmet i två våningar. 
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Panoramabild från rondellen med planområdet till höger, Stjärnhuset rakt fram samt skivhusen och punkthusen till vänster. 

Bild i norrgående riktning från Svarvargatan. Handelsbyggnadens baksida 
syns till vänster samt Heimstadens garagebyggnader till höger. 

Bild från planområdet söderut mot villabebyggelsen i stadsdelen Norrsätra.  
Till höger skymtar det gamla elevhemmet. 

Öster om Sveavägen finns flertalet hyreshus i form av skiv- 
och punkthusbebyggelse uppförda i 8-9 våningar i anslutning 
till friytor och stora markparkeringar. 

Den breda variation av bebyggelse och volym i det direkta 
närområdet skapar möjligheter att skapa stor variation inom 
planområdet. Vidare skapar utvecklingen av handelsområdet 
Tuna och ny avfart från E16 också en tydligare entré till staden 
som möts av kvarteret Trumpeten på ena sidan rondellen och 
skivhusen på den andra. Högre bebyggelse i anslutning till ron-
dellen kan således skapa en tydlig gräns var staden börjar. 

Illustration över detaljplanen som antogs 2019 väster om planområdet. 



Karta som illustrerar upplåtelse- och användningsformer i och omkring 
kvarteret Trumpeten.

SOCIALA ASPEKTER
Kvarteret Trumpeten ligger i ett strategiskt viktigt läge 
gällande flertalet sociala aspekter såsom bostadssegregation, 
barnperspektivet, trygghet och tillgänglighet. Området är en 
knutpunkt för flertalet av dessa frågor samtidigt som området 
i dagsläget upplevs som otillgängligt för flertalet invånare. 

Segregation 
Gällande boendesegregation finns det flertalet olika typer av 
upplåtelseformer som bildar olika enklaver runt om kvarteret. 
I Barrsätra dominerar villabebyggelse med inslag av bostads-
rättsform i form av bostadsområdet Promenaden. Över Svea-
vägen, öster om planområdet, finns endast hyresrätter som 
omgärdas av Sveavägen och Gävlevägen.  Norr om planom-
rådet ligger bostadsområdet Norrsätra som både har inslag 
av bostadsrätter, villor men som främst består av hyresrätter. 
Nordost om planområdet består till stora delar av olika typer 
av verksamheter med tillhörande försäljning samt gymnasie-
skolan Bessemerskolan.  

Sammantaget, via bilden nedan, går det att urskilja att planom-
rådet är länken mellan de olika områdena vilket ställer stora 
krav på området utifrån upplåtelseformer, mötesplatser och 
andra aktivitetsmöjligheter som gör att människor kan träffas 
och interagera med varandra.   
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Trygghet och tillgänglighet 
Planområdets användningsform är i dagsläget främst verksam-
heter och handel med tillhörande parkering. Utformningen av 
stadsrummet är därför mest optimerad för bilarnas framkom-
lighet vilket gör att planområdet kan uppfattas som otillgäng-
ligt och otryggt att vistas på. Planområdet omgärdas även av 
större trafikleder som kan upplevas svåra att korsa, främst 
från Norrsätra. Upplevelsen av barriärer är således påtaglig 
vilket vidare skapar en allt större otillgänglighet. För att skapa 
bättre tillgänglighet är det därför av vikt att skapa nya passager 
och övergångsställen som kan länka området till olika delar av 
staden. 

Vidare kan kvarteret uppfatta som otryggt på kvälls- och 
nattetid då verksamheterna och handeln endast är aktiv under 
dagtid. Att skapa en variation av bostäder och service är där-
för av stor vikt för att aktivera området under större delar av 
dagen. 

Barnperspektivet 
I dagsläget är kvarteret Trumpeten inte anpassat för barn och 
ungdomar då området varken är tryggt ur trafiksynpunkt 
eller innefattar användningsformer som bjuder in för lek och 
aktivitet. Närmaste lekplats och andra öppna ytor för lek är 
lokaliserade i både Stadsparken, Norrsätra och Barrsätra, cirka 
200–300 meter från planområdet. I Stadsparken finns även 
målpunkter som exempelvis Bessemerhallen (idrottshall) och 
Parkbadet (badhus). Tillgången till dessa målpunkter innebär 
förutsättningar att skapa ett attraktivt nytt bostadskvarter 
med god tillgång till ytor för lek och rekreation i närområdet.

Vid utformandet av området bör tillskapandet av aktiviteter 
och trygghetsfrågan för barn undersökas och appliceras på 
bästa sätt.

Bild som illustrerar otrygg passage från Norrsätra till kvarteret Trumpeten.
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KULTURMILJÖ
Platsens historia
För att ta reda på platsens historia och den kulturmiljö som 
finns inom planområdet har en antikvarisk förstudie tagits 
fram av Hille Hus o Historia AB (2022-03-21). I förstudien 
framgår det att det under cirka 35 års tid, i form av Sandvikens 
centrala verkstadsskola, bedrivits praktiska utbildningar med 
start år 1962. 

Sandvikens centrala verkstadsskola var en av många verkstads-
skolor som startades i Sverige decennierna efter att riksdagen 
presenterat verkstadsskolutredningen 1938.  Verkstadsskolan 
ritades under ledning av arkitekten Stellan Wrethagen och 
fick en tidstypisk modernistisk stil med en bärande stomme 
av betong och utfackningsväggar i rött tegel och glas.  Trapp-
husen exponerades genom glaspartier som sträckte sig från 
mark till tak och på den centralt placerade verkstadsbygg-
naden formgjöts taken med betong på ett sätt som gav både 
rymd i rummen och ett karaktärsskapande utseende, särskilt 
ovanifrån. Invändigt inreddes ändamålsenliga verkstäder och 
undervisningsrum ovan mark och omklädningsrum i källaren. 
Här fanns också en gymnastiksal längs Gävlevägen samt elev-
hemmet med matsal i skolgårdens sydvästra hörn. 

1984 genomfördes en omfattande ombyggnad av den stora 
verkstadsbyggnaden. Det karaktärsskapande taket byggdes in

Centrala verkstadsskolan som den såg ut 1964. Foto: Flygtrafik ab, Bengtsfors. Ur Länsmuseet Gävleborgs bildarkiv.

och de tidigare stora fönsterytorna minskades och kläddes 
med tegel. Troligen ersattes även trevåningshusets glasfasad i 
trapphuset av dagens täta vägg vid detta tillfälle. Vid mitten av 
1990-talet gjordes stora förändringar inom den kommunala 
skolan i Sandviken vilket ledde till att verkstadsskolan slutli-
gen helt lämnades. Det ledde i sin tur till att en ny detaljplan 
upprättades 2001 för att möjliggöra en omvandling av den 
gamla skolan till en plats för handel och småindustri. Skolans 
alla byggnader fanns då kvar men när Lidl etablerade sig på 
området 2005 revs gymnastiksalen. Därefter har även entré-
delen till elevhemmet rivits.  

Kulturhistorisk bedömning
Trumpeten 13 och dess historia som del av Centrala verk-
stadsskolan i Sandviken ingår i en större berättelse om det 
svenska 1900-talets skol- och industrihistoria. Men verkstads-
skolan i Sandviken var bara en av många i landet. Den anti-
kvariska förundersökningen bedömer därför att berättelsen 
inte är unik utan snarare representativ för en epok i Sveriges 
moderna historia. De senaste tjugo åren har inneburit att den 
tidigare skolmiljön påtagligt förändrats. I samband med att 
gymnastiksalen och skolgården försvann samt att den visuella 
kopplingen till fotbollsplanen bröts har helheten förlorats. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Sammanfattningsvis bedömer förundersökningen (2022-03-21) 
att både trevåningsbyggnadens och kontorets kulturhistoriska 
värden är höga, att de ingår i ett sammanhang men helheten 
har påverkats påtagligt av de förändringar som gjorts och de 
som gällande detaljplaner möjliggör. Därför är inte heller det 
kulturhistoriska värdet lika högt i kulturmiljön som helhet. 
Många av de ursprungliga komponenterna har försvunnit 
samtidigt som den för miljön viktiga och centralt belägna låga 
verkstadsbyggnaden redan förvanskats. Därför är de kultur-
historiska värdena i huvudsak knutna till objekten, det vill säga 
trevåningsbyggnaden och kontoret.

Rekommendationer till kommande detaljplan
Baserat den antikvariska förundersökningen rekommenderas 
följande inför kommande detaljplan:
• Trevåningsbyggnaden och kontoret bör behållas men kan 

infogas i en ny kvartersstruktur för att knyta historien till 
platsen. Det arkitektoniska uttrycket binder dem samman 
men de behöver inte nödvändigtvis ingå i en gemensam 
struktur. De kan även ingå i två olika.

• Kontoret bör beläggas med varsamhetsbestämmelser 
gällande gestaltning och underhåll med målsättningen att 
den ursprungliga karaktären skall behållas. Skyddsbestäm-
melser bedöms inte vara aktuella då byggnaden sanno-
likt måste anpassas för att tillmötesgå gällande krav på 
tillgänglighet, exempelvis via utvändig hiss.

• Trevåningsbyggnaden bör beläggas med varsamhetsbe-
stämmelser gällande gestaltning och underhåll med mål-
sättningen att den ursprungliga karaktären skall behållas. 
Dess roll i stadsbilden bör värnas genom att den även 
fortsättningsvis upplevs som en solitär. Därför bör ny 
bebyggelse placeras med respektavstånd för att byggnaden 
skall fortsätta att uppfattas som fristående. En samman-
länkning med en ny byggnad skulle dock kunna vara möjlig, 
exempelvis för att möjliggöra tillgängligheten via hiss. En 
sådan sammanlänkning bör, om möjligt, lämna fasadernas 
fyra hörn fria för att markera byggnaden som självständig. 
Som en följd av detta bedöms inte skyddsbestämmelser 
vara aktuella för denna byggnad.

• En ny detaljplan bör öppna för möjligheten att återskapa 
trevåningsbyggnadens glasvägg till trapphuset. Den föränd-
ringen skulle bidra till att förstärka byggnadens kulturhis-
toriska värden.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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INFRASTRUKTUR 

Karta som illustrerar gång- och cykelvägar (lila och blå) omkring planom-
rådet. De gula linjerna illustrerar lokalgator för både bil och cykel. 

Gång- och cykeltrafik 
I Åtgärdsplanen till Sandvikens kommuns cykelplan 2021 – 
2030 finns befintliga cykelvägar i form av huvudcykelstråk som 
omger området längs Gävlevägen och Sveavägen. Det innebär 
att cykelvägarna utgör större huvudgator för cykeltrafiken vil-
ka väntas ha högre belastning och ska ha goda siktförhållanden 
och hög standard. I anslutning till planområdet finns ett antal 
åtgärder utpekade, främst passager där förbättringar gällande 
trafiksäkerheten för gående och cyklister är prioriterade att 
genomföras. Passagerna är utpekade som viktiga som en del 
av ett viktigt stråk mellan Norrsätra, Vallhov och centrum med 
bland annat stadsparken. Inom planområdet finns inga utpeka-
de behov eller åtgärder i cykelplanen. 
En cykelväg som kopplar samman Gävlevägen och Svarvarga-
tan väster om planområdet intill fastigheten Trumpeten 20 är 
också planlagd. Gående och cyklister som ska passera Gävle-
vägen är sedan tidigare identifierad som ett problemområde 
där risker för oskyddade trafikanter uppstår. Platsen är även 
viktig ur mobilitetsperspektiv då stråket mellan Norrsätra och 
övriga delar av staden är en barriär som riskerar att skapa 
segregation och minskat hållbart resande om den inte hante-
ras väl.
Byggnationen bör så långt som möjligt ta hänsyn till omkring-
liggande infrastruktur genom att styra cykeltrafiken till de 
befintliga och planerade passagerna på Sveavägen och Gävle-
vägen. En välplanerad struktur kan öka andelen cyklister och 
bidra till ökad upplevelse av trygghet i trafiken. 

Fordonstrafik
Planområdet ligger längs med två stora trafikstråk och är en 
knutpunkt i infrastrukturen. Gävlevägen är en av Sandvikens 
viktigaste trafikleder för person- och godstransporter. Den 
fungerar som led genom Sandvikens tätort och ansluter i både 
väst och östlig riktning med E16. Gävlevägen är högt belastad 
hela dygnet med ett jämt högt flöde under hela dagen då den 
används av transporter både inom och genom staden. Hastig-
heten är reglerad till 60 km/h och trafiken är separerad från 
oskyddade trafikanter. 

Sveavägen är en annan av Sandvikens stora leder där stor del 
av kommunikationen i norr-/södergående riktning går. Vägen

Karta som visar åtgärdsplanen från Sandvikens gång- och cykelplan. Röda 
linjer och punkter illustrerar prioriterade åtgärder medan de gula och 
gröna inte är lika prioriterade.  

fortsätter söderut mot Årsunda och norrut mot Tuna och 
Järbo. Söderut efter Årsundavägen finns stora besöksverk-
samheter som Göransson Arena och Sjukhuset. I Norra delen 
av området övergår Sveavägen till Järbovägen där flera stora 
etableringar finns i Tunaområdet. Hastigheten är reglerad till 
40 km/h.

E16 och den nya Trafikplats Tuna tillsammans med ökande tra-
fik till och från Kungsberget med mera skapar en ny entré till
Sandviken vid planområdet. I vilken utsträckning en ny tra-
fikplats ger gällande ökad trafik in till Sandviken via Järbovä-
gen är osäkert, men att det ger en ökning och förändring av 
resmönster är rimligt att anta. Samtidigt som trafikplatsen kan 
generera trafik på Järbovägen kan den också avlasta Gävle-
vägen. I åtgärdsvalsstudie Sandviken 2013 har minskningen av 
genomfartstrafik på Gävlevägen beräknats till 11 %. 

Parkering
I kvarteret bör antalet bilparkeringar vara väl avvägt mellan 
behovet av parkering och möjligheterna till att använda andra 
resesätt. Allt för stor tillgång till bilparkering i nära anslutning 
till bostaden kan leda till att bilen används mer än nödvändigt.  
I Sandvikens kommun finns ingen framtagen parkeringspolicy 
eller parkeringstal för byggnation av bostäder eller verksam-
heter. Avvägningen av parkeringsantal görs istället vid varje 
planläggning utifrån dess förutsättningar. 

Kvarteret Trumpetens läge i staden ger goda förutsättningar 
för gång, cykel och kollektivtrafik som de främsta färdmedlen. 
Flera busslinjer för stads- och länstrafik passerar nära om-
rådet, det finns närhet till nödvändig service och gång- och 
cykelvägar är väl utbyggda.

Bilparkering för boende ska ordnas inom kvartersmark. Bilpar-
kering för besökande kan till viss del ske på allmän plats inom 
eller utanför planområdet. Utformningen av parkeringar bör 
vara sådan att det gynnar hållbart resande. Parkeringar kan 
samlas på en eller flera platser i kvarteret eller vara utsprid-
da i kvarteret. Parkering i garage kan ligga under överbyggda 
gårdar för att öka grönskan. 

© Hofors kommun, © Ockelbo kommun, © Sandvikens kommun, © Lantmäteriet
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Beräknat parkeringstal för kvarteret Trumpeten är 0,65 platser 
per lägenhet. Antalet platser kan vara mindre om mobilitets-
lösningar som gynnar hållbart resande implementeras som 
bilpool, utökade förvaringsmöjligheter för cyklar inklusive 
el- och lådcyklar eller andra åtgärder som kan minska behovet 
eller önskan att resa med egen bil.

Inom planområdet finns parkering på fastigheten Maskinisten 
34. De parkeringsplatser som finns på den fastigheten behöver 
kunna ersättas inom ny detaljplan utöver de parkeringar som 
anläggs för tillkommande bostäder. 

Buller
Bullernivåerna är höga i delar av området då det är utsatt för 
trafikbuller från flera av de mest trafikerade vägarna i Sandvi-
kens tätort. För att se över förutsättningarna för byggnation 
och utformning av planområdet har en tidig bullerberäkning 
genomförts av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. Beräkningen 
visar att fasader mot Gävlevägen har en sådan hög bullernivå 
att en eller flera åtgärder behövs i planläggningen för att klara 
riktvärden enligt Trafikbullerförordning SFS 2015:216.  An-
passningar som kan vara aktuella är att planera för att större 
lägenheter som har en sida mot höga bullernivåer innehar 
minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida. Utformning av 
balkonger vid bullerutsatta lägen kan också fungera som ljuda-
bsorbent och minska trafikbullret mot balkongen. Byggnaders 
placering och utformning är utöver bostadsmiljön av betydelse 
för bullernivåerna i utemiljön. 

Dagvatten
Dagvatten är regn- spol-, och smältvatten som temporärt 
rinner på marken och i ledningar. En ökad andel hårdgjorda 
ytor gör att mindre vatten kan infiltrera ner i marken. Vatten 
som inte kan infiltrera ner i marken riskerar att vid otillräckli-
ga dagvattenlösningar skapa höga vattenflöden och översväm-
ningar. 

Sandvikens kommun arbetar i dagsläget med att ta fram en 
dagvattenstrategi som beräknas kunna antas under 2023. 
Dagvattenhanteringen inom området ska följa riktlinjerna i 
kommande dagvattenstrategi. 

I dagsläget består planområdet till stora delar av hårdgjor-
da ytor vilket gör att dagvattnet varken kan infiltrera ner 
i marken eller fördröjas på ett naturligt sätt. Vattnet leds i 
stället ner i befintliga dagvattenledningar och vidare bort från 
planområdet. I kommande detaljplanarbete kan det med fördel 
undersökas hur dagvattnet kan bli en naturlig del av kvarteret 
Trumpeten genom exempelvis öppna dagvattenlösningar som 
kan användas i fördröjnings-, rekreations- och reningssyfte. 
Inom Kvarteret Trumpeten förespråkas också gröna tak som 
dels kan användas för att rena och dels fördröja dagvattnet.  

Exempel på en öppen dagvattenlösning i en  stadsmiljö. Referensbild från 
Västra Hamnen i Malmö. 
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Bullernivåer utifrån dagens trafikvärden. Kartan redovisar de dygnsekviva-
lenta ljudnivåerna i steg om 5 dB(A) vid skisserade byggnader.

Genom att byggnader placeras i kvartersliknande struktur 
med fasader mot Sveavägen och Gävlevägen kan gårdarna upp-
fylla en god ljudmiljö. För att säkerställa att en god boendemil-
jö uppnås behöver detaljplanen säkerställa att byggnationen 
sker på ett sådant sätt att strukturen med skyddade gårdar 
och tyst sida uppnås.
Kollektivtrafik
I direkt närhet till området finns etablerad stadstrafik mellan 
Sandviken Centrum och Norrsätra. Utöver det går också 
buss till Gävle och Storvik, Hofors i nära anslutning. Buss-
trafiken körs med tät trafik vilket ger förutsättningar för att 
kollektivtrafik ska kunna vara ett viktigt resesätt för boende 
och besökare i området. Busshållplatser finns inom 100-200 
meter från planområdet i dagsläget med flera möjliga hållplat-
ser att använda. Busstrafiken väntas stärkas inom de närmsta 
åren med justeringar i dragningen av linjer i stadstrafiken och 
förstärkning av turtäthet. Förtätning i området Trumpeten ger 
ett ökat underlag för kollektivtrafik i området och kan också 
bidra till att trafiken utvecklas ytterligare på sikt.
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Geoteknik
I mars 2022 utförde Bjerking en geoteknisk undersökning på 
uppdrag av fastighetsägaren. Syftet med undersökningen var 
att översiktligt klargöra de geotekniska förutsättningarna som 
ska utgöra underlag för planprogrammet. 

Området är flackt med en svag lutning i västöstlig riktning. 
Marknivåerna inom planområdet är mellan +73,8 och 72,7. 
Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett lager fyllning 
ovan friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträf-
fats mellan ca 3,4 – 5,2 m under markytan. För punkten 22B01 
(se kartbild ovan) noterades 1,4 m silt under fyllningen. 

Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan 
ca 0,1 – 1,5 m. Innehållet utgörs av grus, sand, silt, lera och 
humusjord. Ställvis har även trä, tegel, kol och glas noterats.

Friktionsjordens mäktighet varierar i undersökta punkter 
mellan ca 2,2 – 4,6 m. Friktionsjordens relativa fasthet har inte 
undersökts men uppskattas vara medelfast till fast. Notera att 
ett flertal block har genomborrats vid sondering i friktionsjor-
den.

Berget har inte undersökts närmare men bedöms vara något 
uppsprucket i sin övre del utifrån utförda jordbergsonderingar.

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och 
förväntad tillskottslast bedöms planerade byggnader kunna 
grundläggas direkt på mark på förekommande morän, berg

FÖRUTSÄTTNINGAR

eller packad sprängstensbotten. Före grundläggning skall före-
kommande mulljord, fyllning och finjord (lera och silt) schaktas 
bort. Vid projektering av eventuell källare skall grundvatteny-
tans nivå beaktas.

Markföroreningar
I samband med den geotekniska undersökningen utförde även 
Bjerking en översiktlig miljöteknisk undersökning (2022-04-
03). 

I undersökningen framgick det att halter av PAH-H i prov-
punkt 22B03 överskrider Naturvårdverkets nationella riktvär-
de för mindre känslig markanvändning (MKM) samtidigt som 
PAH-M överskrider riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM), vilket är det föreslagna åtgärdsmålet. Vidare visar ana-
lysresultaten att halter av PAH-M i provpunkt 22B04, 22B08 
samt i samlingsprovet från provpunkt 22B07/08 överskrider 
gränsvärdet för mindre än ringa risk (MRR). Utöver detta 
överskrids gränsvärdet för MRR med avseende på kadmium i 
provpunkt 22B01.

I samband med markarbeten rekommenderas att påvisad 
PAH-förorening vid provpunkt 22B03 avgränsas och efterbe-
handlas till de aktuella åtgärdsmålen. Normalt sett sker detta 
genom grävsanering och transport av massorna till godkänd 
mottagningsanläggning.

I kommande planarbete rekommenderar Bjerking att en 
kompletterande markmiljöteknisk undersökning utförs inom 
hårdgjorda ytor på fastighet Trumpeten 13 för att bättre kunna 
bedöma föroreningssituationen vid undersökningsområdet.

Utdrag från den geotekniska undersöknigen som visar undersökningsområdet och provpunkter.
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DEL 3: PROGRAMFÖRSLAG
Kapitlet presenterar den övergripande visionen för kvarteret Trumpeten. Därefter följer en struk-
turskiss över planområdet samt de stadsbyggnadsprinciper som använts för planprogrammet.
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VISION:  TRUMPETEN - DET  
VÄLKOMNANDE KVARTERET
Kvarteret Trumpeten kommer i framtiden vara en central 
attraktiv plats att bo, verka och mötas i. Området ska vara 
variationsrikt gällande upplåtelseformer och användning med 
extra stort fokus på integration för att överbygga fysiska och 
mentala barriärer. Platsens centrala lokalisering, närhet till Tuna 
verksamhetsområde och den nya avfarten från E16 gör att ar-
kitekturen är av hög kvalitet för att skapa ett positivt välkom-
nande till Sandviken för både stadens invånare och besökare.

Genom att bygga området med hög densitet i ett urbant 
uttryck och med blandade upplåtelse- och användningsformer 
bidrar det till ett ökat folkliv under större delen av dygnet 
vilket gör att tryggheten i området ökar för både besökare 
och boende. Vidare skapar kvarteret en länk mellan olika 
stadsdelar och på så vis skapar tillgänglighet samtidigt som den 
binder ihop staden som helhet. Genom att gestalta platsen i 
sitt sammanhang i staden ökar den sociala hållbarheten genom 
att staden blir mer tillgänglig för alla i en god boendemiljö.

Kvarterets grönskande karaktär och närheten till stadsparken 
gör att invånarna i området dagligen kan ta del av grönska 
och rekreation trots dess centrala läge. På så vis uppmuntrar 
områdets lokalisering invånarna till lek, aktivitet, och rörelse. 
Genom att utforma gator och gröna rum fylld av växtlighet 
och smarta öppna dagvattenlösningar kan rekreationsvärden 
uppnås samtidigt som flertalet positiva ekologiska konsekven-
ser kan tillskapas. 

Från kvarteret Trumpeten har de boende nära till både kom-
munikationsleder såväl som till all form av service. Genom ett 
ihopkopplat och sammanlänkat gång- och cykelnät går det på 
ett enkelt sett att ta sig till stora delar av tätorten utan att 
behöva känna sig osäker i trafiken. 

Kvarterets nya mötesplatser främjar sociala interaktioner 
stadsdelar emellan. Kvarteret präglas kontinuerligt av en lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling med människan i centrum.

Bild som illustrerar ett exempel på hur kvarteret Trumpeten skulle kunna se ut från Järbovägen och den nya entré till Sandviken som tillskapas i och med 
nya avfarten från E16. Bilden är framtagen av White Arkitekter. 
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Utifrån visionen om kvarte-
ret Trumpetens framtid har 
fem stadsbyggnadsprinciper 
tagits fram och applicerats i 
förslaget. Stadsbyggnadsprin-
ciperna ska ge en övergri-
pande vägledning för den 
efterföljande planeringen av 
programområdet. Principerna 
är följande: 

Stad för alla
Kvarteret Trumpeten ska 
vara ett inbjudande område 
för alla människor som bor i 
Sandviken. Här ska aktiviteter 
finnas för både barn och äld-
re vilket syftar att möjliggöra 
spontana möten för att bygga 
broar mellan generationerna. 
Vidare ska stadsrummen vara 
säkra och trygga med bra

En grönare stadsmiljö
Kvarteret Trumpeten ska 
karaktäriseras av gröna inslag 
på olika platser i och kring om-
rådet. Gatorna, både i och runt 
området ska utformas med 
växtlighet och smarta dag-
vattenlösningar i fokus. Bland 
annat ska enkelsidiga alléer 
planteras utmed Gävlevägen 
och Sveavägen för att förhindra

Kvartersstad
Den nya bebyggelsen ska 
utformas i form av kvartersbe-
byggelse i tre mindre kvarter 
med längsgående fasader 
utmed Sveavägen och Gäv-
levägen samt gemensamma 
infarter från Svarvargatan. Med 
semiprivata innergårdar som 
är upphöjda, byggnader med 
varierad hushöjd och öppna 

framkomlighet för personer med nedsatt rörelse- och orien-
teringsförmåga. Inom kvarteret ska fotgängare och cyklister 
prioriteras före motorfordon, vilket innebär att säkra par-
keringar för cyklar och lådcyklar ska anordnas. Parkeringar 
för motorfordonen ska anordnas utmed lokalgator samt 
under innergårdarna. Parkeringarna får inte anordnas närmast 
Svarvargatan. För att skapa en blandning av människor och 
motverka segregation ska blandade ägande- och upplåtelsefor-
mer premieras inom kvarteret. 

ett alltför hårdgjort intryck. De semiprivata halvt upphöjda 
innergårdarna ska bjuda in och vara tillgängliga gröna rum i 
stadsmiljön. Innergårdarna, grönytorna och planteringarna kan 
med fördel användas för att anpassa kvarteret inför ett för-
ändrat klimat. Genom öppna dagvattenlösningar, gröna tak och 
planteringar av inhemska blommor, buskar och träd skapas 
goda förutsättningar för flertalet ekosystemtjänster och ger 
samtidigt ett intressant inslag i stadsmiljön. 

kvarter mot Svarvargatan ges förutsättningar för bättre ljus-
förhållanden inom och runt kvarteren. 

Stadsmässigheten kommer vara tydlig i och omkring kvarte-
ret med relativt hög bebyggelse som delvis är anpassad till 
omgivningen med högre bebyggelse i norr, och lägre i söder. 
Byggnaden längst ut mot rondellen i norr föreslås vara en 
av de högsta i området och samtidigt synas överlägset mest. 
Denna byggnad kommer således vara en av stadens viktigas-
te entrébyggnader. Byggnaden ska därför utformas med hög 
ambition vad gäller form och design med materialval av god 
arkitektonisk kvalitet.

En trygg mötesplats
Kvarteret Trumpeten ska 
skapa nya mötesplatser 
och nya möjligheter för 
människor att träffas. Ge-
nom att skapa mötesplatser 
som exempelvis handel 
eller annan centrumaktivi-
tet i bottenplan samtidigt 
som bostäder byggs finns 
möjligheten till ett aktivt
kvarter fler tider av dygnet. Förhoppningen är att detta ska 
skapa trygghet och tillgänglighet. Mötesplatserna ska dock inte 
bara ska vara kopplade till konsumtion. Det kan i stället handla 
om att möjliggöra för mindre platsbildningar i anslutning till 
gatan, lekparker eller annan aktivitet på innergårdarna.

Sammanlänkad stad
Genom att bryta befintli-
ga barriärer ska kvarteret 
Trumpeten länkas ihop med 
omkringliggande stadsde-
lar och bli en naturlig del i 
stadsväven. För att uppnå 
detta ska nya överfarter och 
övergångsställen tillskapas 
över de hårt trafikerade väg-
arna Gävlevägen och Svea-
vägen. Vidare ska Trumpeten 
också agera som brygga för
att binda ihop omkringliggande stadsdelar med varandra. Ge-
nom att bebygga kvarteret med ny bebyggelse, säkra gångstråk 
samt nya målpunkter ökar tryggheten vilket gör att människor 
i en större utsträckning vågar röra sig över och igenom om-
rådet.

PROGRAMFÖRSLAG

STADSBYGGNADSPRINCIPER
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PROGRAMFÖRSLAG

För att säkerställa att delar av planförslagets slutsatser 
och resultat tas med i kommande planarbete har sju 
stycken gestaltningsprinciper tagits fram. Principerna ska 
ses som konkreta ställningstaganden och någonting som 
kommer användas i kommande exploatering av området. 

Illustration som visar hur gavlar i fem våningar kan placeras ut mot Svarvargatan i syfte att visa hänsyn till villabebyggelsen söder om planområdet utifrån 
aspekter som storskalighet och skuggning. Bilden är framtagen av White Arkitekter. 

• Ny bebyggelse utförs i kvarter. Kvarteren bryts 
upp för att skapa variation och en anpassning av 
skalan, samt för att släppa in dagsljus och möjliggö-
ra utblickar och siktlinjer. Mot Svarvargatan öppnas 
kvarteren med gavlarna ställda mot gatan, för en 
mjuk övergång till intilliggande småhuskvarter.

• Kvarteren har en variation i form och höjd för att 
anpassas till omgivningarna. I den södra delen av 
området ska byggnadshöjder hållas lägre för att 
möta småhusbebyggelsen, motsvarande 5 våningar. 
Mot de högre skivhusen längs med Sveavägen, samt 
mot den storskaliga trafikmiljön i norr tillåts högre 
byggnadshöjder, motsvarande 6-8 våningar. För att 
motverka alltför stor skala kan det finnas skäl att 
översta våningen behöver vara indragen på vissa 
byggnader.

• Befintliga kontorshus ska förändras med varsamhet. 
Övriga åtgärder för att säkerställa en god arkitek-
tur kan utredas i samband med detaljplan.

Ny bebyggelse

Illustration som visar hur gavlar i fem våningar kan placeras ut mot Svarvar-
gatan i syfte att visa hänsyn till villabebyggelsen söder om planområdet utifrån 
aspekter som storskalighet och skuggning. Bilden är framtagen av White 
Arkitekter. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
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Illustration som visar hur kvarteret Trumpeten skulle kunna se ut från insidan av kvarteret. Bilden är framtagen av White Arkitekter. 

• I den norra delen av kvarteret finns även en möjlighet att tillskapa en högre 
byggnad, väl gestaltad och artikulerad. Den skulle kunna utgöra ett landmärke 
för Sandviken och befästa platsen som en viktig nod i Sandviken.

• Husen utformas med en palett av arkitektoniska grepp för att skapa varierade 
fasader. Gavlarna ska utformas med fönster och/eller burspråk. Entréer ska 
vara tydliga, uppglasade och välkomnande mot gatan för att bidra till ett levan-
de gaturum. För att skapa en varierad volymindelning får endast tre trapphus 
(54 meter) ha samma våningshöjd. För att värna om stadsmässighet ska loft-
gångar undvikas mot Gävlevägen eller Sveavägen.

Ny bebyggelse

GESTALTNINGSPRINCIPER



PLANPROGRAM KV. TRUMPETEN Datum   Diarienummer
2022-11-01  VGS-PL-2021-172

23

PROGRAMFÖRSLAG

GESTALTNINGSPRINCIPER

Varierad funktion
• Några av kvarterets botten-

våningar ska kunna inrymma 
verksamheter för att ge liv åt 
området under hela dagen. 
Den del av kvarteret som 
gränsar mot Trumpeten 21, 
där det i dagsläget är en verk-
samhet med detaljhandel, ska 
det även ges plats för mindre 
platsbildningar.

• Gårdarna ska utformas för att upp-
muntra till lek och rekreation. Går-
darna ska vara gröna och utan stora 
sammanhängande markparkeringar. 
Hänsyn till solinstrålning på gårdarna 
ska tas vid planering av intilliggande 
bebyggelse. På gårdarna finns utrymme 
för öppen dagvattenhantering. Enkel-
sidiga alléer ska finnas utmed Gävle-
vägen och Sveavägen för att förhindra 
ett alltför hårdgjort intryck. Tunga 
transporter ska i första hand ske från 
kvartersgatan, ej inne på gårdarna.

Grönska och gårdar

Illustration som visar bebyggelsen från Barrsätra Furuväg i nordlig riktning. Bilden är framtagen av White Arkitekter. 

Illustration från Gävlevägen mot den nya bebyggelsen i östlig riktning. Till höger skymtas Lidl och till vänster höghuset. Bilden är framtagen av White Arkitek-
ter. 



Kv. Trumpeten, Sanviken. Underlag för planprogram. 2022-10-28

KV. TRUMPETEN - SITUATIONSPLAN 1:1000 (A3) 

27 420 m² BTA VID BEVARANDE AV KONTORSBYGGNADER. 
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SITUATIONSPLAN

Variation i material och form

Husen utformas med en palett av arkitektoniska 
grepp för att skapa varierade fasader. Referensbild 
från Kungsträdgårdarna i Uppsala. 

Gavlar mot Svarvargatan 

Bild som illustrerar hur gavlar i fem våningar kan 
placeras ut mot Svarvargatan. Bilden är framtagen 
av White Arkitekter. 

Centrumverksamheter i bottenvåning

Några av kvarterets bottenvåningar ska kunna 
inrymma verksamheter för att ge liv åt området 
under hela dagen. Referensbild från Kapellgärdet i 
Uppsala. 

Befintliga kontorshus ska förändras med varsamhet. 
för att knyta historien till platsen. Bild från kultur-
miljöutredningen på trevåningsbyggnaden.

Kulturmiljö och varsamhet
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DEL 4: KONSEKVENSER & GENOMFÖRANDE
Kapitlet redovisar vad programförslaget får för konsekvenser utifrån miljö- och sociala aspekter. 
Kapitlet redovisar också genomförandefrågor gällande huvudmannaskap, tidplan med etappindelning 
samt vilka utredningar som krävs för kommande detaljplanearbete. 
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KONSEKVENSER & GENOMFÖRANDE

KONSEKVENSER
Sociala aspekter
Planprogrammet syftar bland annat att ta reda på hur kvar-
teret Trumpeten skulle kunna sammanlänka omkringliggande 
stadsdelar med varandra och samtidigt integrera området i det 
befintliga stadsnätet för att bli en naturlig tillväxt i staden. De 
stadsbyggnadsprinciper som tagits fram för planprogrammet 
påvisar vikten av de sociala aspekterna för att kunna genomfö-
ra detta. Förlaget möjliggör exempelvis för olika ägande- och 
upplåtelseformer samt tillskapandet av aktiviteter och service 
som bjuder in till spontana möten mellan människor i olika 
skeden i livet och med olika socioekonomiska förutsättningar. 
De blandade boendeformerna tillsammans med nya mötes-
platser ämnar motverka segregation då området kan attrahera 
en befolkning av större variation. Genom den nya bebyggelsen 
och nya säkra gångstråk kommer fler människor röra sig i 
området under större delar av dygnet vilket ökar tryggheten i 
och omkring kvarteret. 

Den socialt hållbara planeringen som kvarteret Trumpeten 
omfattas av kommer således motverka segregation, öka 
integration, öka tryggheten och skapa en bättre identitet för 
området.  

Ny bebyggelse och kulturmiljö
Karaktären i området kommer påtagligt att förändras i sam-
band med ett framtida genomförande av planprogrammet.  
Området kommer gå från att vara ett handels-/verksamhets-
område med stora hårdgjorda ytor till ett bostadsområde 
med större stadsmässig prägel. Den nya bebyggelsen kommer 
vara synlig från flera håll, oavsett på vilken plats runt kvarteret 
som man befinner sig. Samtidigt kommer också bebyggelsen 
vara det första som invånarna och besökarna möts av från den 
nya E16-avfarten vilket ställer stora krav på den nya bebyggels-
ens arkitektoniska kvalité. 

Gällande den historiska kulturmiljön på platsen kommer ett 
genomförande av planprogrammet förändra kontexten och 
sammanhanget som skolmiljö. Dock har många av de ur-
sprungliga komponenterna försvunnit samtidigt som den för 
miljön viktiga och centralt belägna låga verkstadsbyggnaden 
redan förvanskats. Därför är de kulturhistoriska värdena i 
huvudsak knutna till objekten, varför det är viktigt att införa 
varsamhetsbestämmelser för dessa två byggnaderna som i 
framtiden får representera kulturmiljön. Sammanfattningsvis 
bör framtagna rekommendationer (under kapitlet kulturmiljö - 
förutsättningar) följas. 

Buller och trafik
Enligt de tidiga bullerberäkningar som gjorts för kvarteret 
finns buller i sådana nivåer att de behöver hanteras i detaljplan 
och byggnation för att åstadkomma nivåer för en god boende-
miljö. Hänsyn behöver tas både till buller vid bostadsbebyggel-
se och vid förskolemiljöer då kraven på bullernivåerna är olika 
för dessa. 

Planprogrammets förslag kan leda till viss ökning av trafik från 
Svarvargatan. Förändringen sker dock på befintlig struktur där 
gatan med väl tilltagen gatubredd och trottoar på båda sidor

om vägen. Beroende på kvartersstruktur kan det uppkomma 
behov av en utbyggnation av gång- och cykelväg på Svarvarga-
tan. Eftersom gatustrukturen är väl tilltagen ger exploatering 
inte behov av några andra förändringar i gatubilden.  

I detaljplanen behöver placering av utfarter till Svarvargatan 
samt gatustrukturen mot Lidl studeras mer noggrant för att ge 
ett bra trafikflöde som också gynnar hållbart resande. Passage 
över Gävlevägen för gående och cyklister till Norrsätra behö-
ver också undersökas och behandlas. 

Energi- och klimatpåverkan 
Förslaget kommer att leda till en högre energiförbrukning i 
området i och med att planprogrammet möjliggör för flerta-
let nya bostäder. För uppvärmning av husen rekommenderas 
fjärrvärme då det redan finns i området i dagsläget. Det är ett 
alternativ som har ett relativt lågt energi- och klimatavtryck. 
Vidare kan exempelvis solceller med fördel också uppföras 
för att minska energi- och klimatpåverkan och samtidigt öka 
attraktiviteten och minska elkostnaderna för de boende. 

Uppförandet av byggnader i trä uppmuntras för att minska 
energi- och klimatpåverkan. Detta då trä är en förnybar råvara 
som avger mindre koldioxidutsläpp i framställningsprocessen i 
jämförelse med exempelvis betong, stål och tegel. 

Konsekvenserna av ett fullt utbyggt område kan komma att 
förbättra områdets hårdgöringsgrad då stora delar av området 
i dagsläget är hårdgjort. Oavsett om området har bättre förut-
sättningar att hantera dagvattnet kommer krav ställas gällande 
dagvatten och skyfall för att undvika översvämningar samt att 
rena och fördröja dagvattnet på ett tillfredsställande sätt. 

Grönstruktur och ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem 
bidrar med som mer eller mindre direkt bidrar till människans 
välbefinnande. Ett ekosystem kan beskrivas på stor nivå som 
inkluderar hela jorden eller i en direkt lokal nivå i en park 
eller ett vattendrag. Fungerande ekosystem är grunden för 
människors liv och hälsa, bland annat för försörjning av mat, 
vatten och luftrening.  Det finns fyra identifierade typer av 
ekosystemtjänster som alla är av stor betydelse är människors 
hälsa och välbefinnande:
• Försörjande - dessa levererar varorna, t.ex. spannmål, 

virke och dricksvatten
• Reglerande – kontrollerar klimat och nederbörd i former 

av pollinering, luft- och vattenrening och koldioxidlagring
• Kulturella – innefattar inspiration och välbefinnande som 

friluftsliv, hälsa och rekreation
• Stödjande - t.ex. jordmånsbildning och fotosyntes

Inom planområdet finns mycket begränsad grönstruktur med 
endast ett fåtal träd och ingen förekomst av dammar eller 
liknande som ger ekosystemtjänster att bevara vid utveckling 
av området. Avsaknaden av ekosystemtjänster ger däremot 
behov av att planläggning säkerställer att förekomst av grönska 
och natur ökar. Konsekvensen vid ett genomförande är att 
andelen grönytor med genomsläpplig mark och växtlighet 
kommer öka, vilket främst förbättrar reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster.
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KONSEKVENSER & GENOMFÖRANDE

GENOMFÖRANDE
Huvudmannaskap 
Som regel ansvarar staten via Trafikverket för vägar medan 
kommunerna ansvarar för gator, såvida anläggningen inte ägs 
och drivs genom samfällighetsförening eller ekonomisk fören-
ing. 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen 
för de allmänna platserna är ansvarig för att ställa iordning 
och förvalta allmänna platserna, till exempel för att bygga ut 
och sköta gator. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en 
detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt. Huvud-
regeln är dock att kommunen är huvudman för de allmänna 
platserna. 

Huvudmannaskapet bestäms i och med detaljplanearbetet. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ansva-
rar för drift och underhåll av gatorna som finansieras med 
kommunala skattemedel. Ansvaret omfattar t.ex. avvattning, 
belysning, förnyande åtgärder, snöröjning och halkbekämpning. 
För att uppfylla en normal standard för en kommunal eller 
statlig gata eller väg innebär det att gatorna utformas med 
hänsyn till förväntad trafikmängd, typ av trafik och säkerhet 
för både allmänhet och trafikanter. 

Om det inte råder kommunalt eller statligt huvudmannaskap 
för gatorna kan det vara enskilt huvudmannaskap. Enskilt 
huvudmannaskap innebär att iordningsställande, drift och 
underhåll hamnar på någon typ av kollektiv, t.ex. samfällighets-
förening, bestående av enskilda fastighetsägare. 

Eftersom delar av planområdet främst kommer användas av de 
boende i området, som exempelvis gator inom området, bör 
huvudmannaskapet för dessa gator vara enskilt. För eventuella 
gator som leder igenom området bör istället huvudmannaska-
pet vara kommunalt. Både kommunalt och enskilt huvudman-
naskap kan således vara aktuella vid kommande detaljplanear-
bete.

Verksamhetsområde
Sandviken Energi Vatten AB är VA-huvudman och ansvarar 
för vatten, spillvatten och dagvatten inom det område som 
beslutats som verksamhetsområde av Sandvikens kommun-
fullmäktige. Planområdet för kvarteret Trumpeten ligger inom 
verksamhetsområdet och ska anslutas till VA-systemet. 

Tidplan och etappindelning
Planprogrammet förväntas antas under vintern/våren 2023 
och därefter startas detaljplanearbetet som beräknas pågå till 
årsskiftet 2023/2024. I kommande detaljplaneprocess kan om-
rådet planläggas i en eller två olika detaljplaner. Hur stort varje 
planområde ska vara och var plangränserna ska gå bestäms i 
kommande planarbete. Skedena efteråt består av olika sorters 
projekteringar, eventuella fastighetsbildningar och bygglov 
innan genomförande kan påbörjas. Tidplanen är preliminär och 
kan ändras under processens gång.

Byggherren kan, beroende på bebyggelsetryck och intresse, 
exploatera området på flertalet olika sätt. Byggherren föreslår 
dock att utbyggnationen börjar med kvarteren utmed Svar-
vargatan för att sedan bebygga kvarteret vid Gävlevägen sist. 
Anledningen till att utbyggnationen planeras att börja utmed 
Svarvargatan är att befintliga verksamheter ska kunna vara 
kvar på platsen så länge som möjligt. 

Utredningar till detaljplanen
Vid framtagandet av detta program till detaljplan har utred-
ningar tagits fram för att säkerställa och undersöka vissa 
parametrar innan ett detaljplanearbete kan starta. Vissa av ut-
redningarna var mindre omfattande än andra vilka kan behöva 
kompletteras vid ett detaljplanearbete. Utredningarna som be-
döms behöva kompletteras samt andra utredningar som bör 
tas fram i ett kommande detaljplanearbete redovisas nedan:  
• Utökad bullerutredning – En preliminär bullerutredning 

är framtagen i och med detta planprogram men kommer 
behöva kompletteras. 

• Dagvatten- och skyfallsutredning – Utredning för att ta 
reda på hur vatten inom planområdet ska fördröjas, renas 
och infiltreras. 

• Trafikutredning - Ta fram en analys som visar och utreder 
eventuella nya rörelsemönster och antalet nya fordon vid 
exploatering av området. Utredningen bör även innehålla 
frågor om trafiksäkerhet vilket inkluderar in- och utfar-
ternas kapacitet. 

• Utökad mark- och miljöutredning - Inom hårdgjorda ytor 
på fastighet Trumpeten 13 behöver marken undersökas 
för att bättre bedöma föroreningssituationen inom plan-
området.

ETAPP 1 ETAPP 2

ETAPP 3

ETAPP 4

Möjlig etappindelning vid genomförandet av planprogrammet. 




