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BAKGRUND 

Fastighetsägaren Pronordic arbetar för närvarande med en ny detaljplan för Trumpeten 13 i centrala 

Sandviken. Avsikten är att utveckla området för bostäder och kontor med mera. Den aktuella 

fastigheten utgör knappt hälften av den yta som tidigare disponerades av Centrala verkstadsskolan. 

På området finns skolbyggnader ännu bevarade, både inom Trumpeten 13 och på de intilliggande 

fastigheterna Trumpeten 14 och 22. Av denna anledning har Sandvikens kommun krävt att en 

antikvarisk förundersökning tas fram för att identifiera eventuella kulturvärden samt ge rekommen-

dationer till planprocessen. 

Förundersökningen beskriver områdets historia som helhet men den kulturhistoriska värderingen är 

avgränsad till de byggnader som ingår i Trumpeten 13. Övriga byggnader omnämns endast i texten. 

Ansvarig för beskrivningen och värderingen är byggnadsantikvarie Martin Åhrén, Hille Hus o Historia. 

ORIENTERING 

Trumpeten 13 ligger i det sydvästra hörnet av korsningen Gävlevägen-Sveavägen/Järbovägen i 

Sandviken. Den befintliga bebyggelsen är huvudsakligen uppförd under 1960-62 och fungerade som 

skola till slutet av 1990-talet. Vid 1960-talets början bestod kvarteret av två fastigheter varav den ena 

var en villatomt. Idag rymmer kvarteret sex fastigheter men inga villatomter. De gällande detalj-

planerna vann laga kraft 2002 (2181K-P02/7) och 2019 (2181K-P2019/3). 

Det upprättades inga antikvariska förundersökningar i samband med att gällande detaljplaner togs 

fram. Av den anledningen finns inga tidigare beskrivningar eller värderingar av Centrala 

verkstadsskolan och dess byggnader. 

 

 

  

Karta över centrala Sandviken med fastigheten Trumpeten 13 inringad med blått. Direkt 

norr om kvarteret löper Gävlevägen i öst-västlig riktning. Karta från www.lantmateriet.se 

2022-03-12. 
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HISTORIK 

Centrala verkstadsskolan i Sandviken var en av många verkstadsskolor som startades i Sverige 

decennierna efter att riksdagen presenterat verkstadsskoleutredningen 1938. I denna framgick att 

landets befintliga yrkesskolor inte motsvarade näringslivets behov. Därför ansåg utredningen att nya, 

större verkstadsskolor skulle byggas, helst en i varje län (Lars Larsson, Industri- och hantverksut-

bildning under två sekel, Uppsala 2001). Skolorna skulle rymma 200-300 elever och ha ett elevhem 

för de som inte bodde på orten. I Gävleborgs län började den första verkstadsskolan att planeras i 

Ljusdal under andra halvan av 1940-talet. Verkstadsskolan i Sandviken skulle dröja ytterligare tio år 

och kunde tas i bruk år 1962. Behovet av yrkesutbildade ungdomar var stort i den högkonjunktur 

som följde efter andra världskriget. I Sandviken fanns utöver den landstingsdrivna verkstadsskolan 

Översiktsbilder över kvarteret Trumpeten 2021 (ovan) och omkring 1975 (nedan). I bild-

erna är fastigheten Trumpeten 13 markerad med heldragen linje medan den ursprungliga 

skolfastigheten är markerad med streckad linje. Den då sammanhängande fastigheten är 

delad i sex mindre idag. Ortofoto från www.lantmateriet.se 2022-03-19. 
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även Sandvikens stads yrkesskola och Industriskolan som var knuten till Sandvikens Jernverk (Skolor 

och utbildningsvägar i Sandviken, Sandviken 1964). 

Uppdraget att rita verkstadsskolan gick till Riksbyggens arkitektkontor under ledning av arkitekten 

Stellan Wrethagen. Anläggningen fick en tidstypisk modernistisk stil med en bärande stomme av 

betong och utfackningsväggar i rött tegel och glas. Trapphusen exponerades genom glaspartier som 

sträckte sig från mark till tak och på den centralt placerade verkstadsbyggnaden formgjöts taken med 

betong på ett sätt som gav både rymd i rummen och ett karaktärsskapande utseende, särskilt ovan-

ifrån. Invändigt inreddes ändamålsenliga verkstäder och undervisningsrum ovan mark och omkläd-

ningsrum i källaren. Här fanns också en gymnastiksal längs Gävlevägen samt elevhemmet med matsal 

i skolgårdens sydvästra hörn. När skolan startades erbjöds en rad praktiska utbildningar: 

bilmekaniker, byggnadssnickare, industrielektriker, instrumentmakare, metallarbetare, målare, 

reparatör/smed/svetsare, styr- och reglermekaniker, telereparatör, verktygsmakare samt värme- och 

sanitetsmontör. Och under lång tid gick bara pojkar på skolan. 

1971 övergick huvudmannaskapet från landstinget till Sandvikens kommun. Verksamheten fortsatte 

och 1984 genomfördes en omfattande ombyggnad av den stora verkstadsbyggnaden i områdets mitt 

efter ritningar av Gunnar Gustafsson Arkitektkontor, Sandviken. Det karaktärsskapande taket bygg-

des in och de tidigare stora fönsterytorna minskades när väggarna byggdes om 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 slutligen 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 entrédelen till elevhemmet rivits. Idag finns ett flertal butiker och 

Centrala verkstadsskolan som den såg ut 1964. I förgrunden syns fotbollsplanen och gym-

nastiksalen närmast till vänster. Därefter följer medurs: trevåningsbyggnaden för lättare 

verkstäder, den stora låga byggnaden för tyngre verkstäder, kontoret med expeditionen 

och panncentralen samt elevhemmet med matsalen. Byggnaden för tyngre verkstäder 

utmärker sig med sitt speciella tak. Foto: Flygtrafik ab, Bengtsfors. Ur Länsmuseet 

Gävleborgs bildarkiv. 
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kontor i de gamla skollokalerna. Därutöver är en ny detaljplan upprättad för elevhemmet och den 

tidigare fotbollsplanen vilken möjliggör flerbostadshus för lägenheter och vårdboende i fyra till fem 

våningar. Denna plan medger en påbyggnad av elevhemmet i två våningar. 

BESKRIVNING AV PLATSEN 

Som nämnts finns de tidigare skolbyggnaderna på Trumpeten 13 fortfarande kvar. Detsamma gäller 

för Trumpeten 14 och 22. Den stora öppna parkeringsytan i kvarterets mitt gör att husen fortfarande 

samspelar och har en tydlig relation till varandra avseende arkitektur och fasadmaterial. Rivningen av 

gymnastiksalen, uppförandet av Lidl och asfalteringen av kvarteret har dock gjort att den tidigare 

omgärdade och till stor del gröna skolgården helt försvunnit. Med Lidl har också den visuella 

kopplingen till skolans fotbollsplan klippts av. 

 

  

Situationsplan för Trumpeten 14, 20 och 22 tagen ur 

planbeskrivningen som tillhör dp 2181K- P2019/3. Här 

framgår hur området är planerat att bebyggas samt att 

det tidigare elevhemmet kan byggas på med två våningar 

(den skrafferade byggnaden nere till höger). Ur plan-

arkivet hos Sandvikens kommun. 

Den tidigare skolgårdens gräsmatta är idag ersatt av en stor sammanhängande asfalterad 

parkering. Det visuella sambandet mellan trevåningsbyggnaden, kontoret och elevhemmet 

är fortfarande tydligt. 
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Utifrån sett har kvarteret i stor utsträckning behållit sin roll i stadsbilden då vyerna från norr, söder 

och öster är, i det närmaste, opåverkade av skymmande bebyggelse. Särskilt viktig är vyn från 

Gävlevägen där de tidigare verkstadsbyggnaderna står i blickfånget när man närmar sig från öster. 

TREVÅNINGSBYGGNADEN 

Denna byggnad uppfördes för lättare verkstäder och har tre våningar samt en källare. Den är byggd 

med en bärande konstruktion av betong med fasader av rött tegel eller fönsterpartier. Taket är ett 

mycket flackt sadeltak belagt med papp och fönsterpartiernas bröstningar är troligen byggda med 

Eternit som sedan målats. Färgsättningen är dock sekundär. Ursprungligen var skivorna målade i en 

turkosblå nyans. Alla fönsterpartier är tillverkade av trä men de kläddes redan från början med 

aluminium på utsidan. Invändigt har planlösningarna förändrats i samband med att man gjort 

hyresgästanpassningar. 

Byggnaden genomgick en påtaglig förändring, troligen 1984, då glasväggen mot trapphuset ersattes 

av en tät vägg med skivor och sfäriska fönster. Ursprungligen hade trevåningsbyggnaden en glasvägg 

av samma typ som den ännu bevarade glasväggen på kontoret (se bilden på sidan 4). 

 

 

  

Kvarteret Trumpeten sett från Gävlevägen i öster. Trevåningsbyggnaden är ett välbekant 

landmärke för de som rör sig längs genomfarterna mot Falun, Järbo och Österfärnebo. 

Trevåningsbyggnaden 

sedd från norr. 
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DEN LÅGA VERKSTADSBYGGNADEN 

Denna byggnad uppfördes för tyngre verkstäder i en våning med källare. Den bärande konstruk-

tionen och verkstadstaken är byggda av formgjuten betong och fasaderna är numera murade med 

rött tegel. Ursprungligen var taket en betydande del av byggnadens gestaltning men det byggdes in 

med korrugerad plåt 1984 samtidigt som de tidigare ljusa, putsade fasadernas kläddes med tegel och 

de höga fönsterbanden minskades. Färgsättningen bygger troligtvis på att de skivklädda delarna av 

skolans fasader tidigare var målade i turkosblått. Invändigt är planlösningen bevarad tack vare 

skolans behov av stora ytor för verkstäderna. 

Den ombyggnad som genomfördes 1984 har helt förändrat byggnadens utseende. Med den försvann 

de bärande elementen i den ursprungliga arkitekturen: taken, de ljusa fasaderna med de höga 

fönsterbanden samt byggnadens horisontalitet. Skillnaderna är så stora att man upplever en helt 

annan byggnad idag än den som uppfördes i början av 1960-talet. 

  

Trevåningsbyggnadens 

västra fasad. Här syntes 

ursprungligen trapphuset 

bakom en glasvägg. Idag 

är ytan täckt med skivor. 

De sfäriska fönstren är ett 

säreget tillägg. 

De många fönstren gav 

mycket naturligt ljus åt 

verkstäderna. Idag är 

planlösningen förändrad, 

här syns ett av rummen på 

andra våningen med utsikt 

mot norr och öster. 
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KONTORET 

Kontoret är uppförd enligt samma tema och princip som trevåningsbyggnaden men med två våningar 

och källare. Den bärande konstruktionen är av betong med fasader av rött tegel eller fönsterpartier. 

Likaså är taket ett flackt sadeltak belagt med papp och fönsterpartiernas bröstningar är troligen 

byggda med Eternit med samma färgsättning som trevåningsbyggnaden. Även här finns spår av den 

ursprungliga turkosblå nyansen. Alla fönsterpartier är tillverkade av trä och klädda med aluminium 

på utsidan. I likhet med trevåningsbyggnaden har planlösningarna förändrats i samband med att man 

gjort hyresgästanpassningar. 

Byggnaden har inte genomgått några påtagliga utvändiga förändringar annat än att man lagt till en 

ramp samt en utrymningstrappa. Omedelbart intill kontoret står panncentralens skorsten kvar men 

är tagen ur drift efter att fjärrvärme installerats.  

Den stora byggnaden för 

tyngre verkstäder som den 

ser ut idag. Den har helt 

förlorat sin ursprungliga 

arkitektur och karaktär. 

Den låga verkstadsbyggnaden fotograferad 1966. Här syns byggnadens ursprungliga utseende med taket, de putsade ljusa 

väggarna och de höga fönsterbanden. Foto: Okänd, ur Sandvikens kommunarkiv. 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Trumpeten 13 och dess historia som del av Centrala verkstadsskolan i Sandviken ingår i en större 

berättelse om det svenska 1900-talets skol- och industrihistoria. Här bedrevs praktiska utbildningar 

under trettiofem år med start 1962. Men verkstadsskolan i Sandviken var bara en av många i landet. 

Berättelsen är därmed inte 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. Idag finns fyra byggnader kvar varav elevhemmet är en. Den detaljplan som 

antogs 2019 medger dock en påbyggnad i två våningar vilken kommer att påtagligt förändra byggna-

dens karaktär. Därutöver förändrades den låga verkstadsbyggnaden så mycket vid ombyggnaden 

1984 att dess ursprungliga karaktär inte längre finns kvar. Därmed är det huvudsakligen två bygg-

nader som kommer att representera kulturmiljön i framtiden: trevåningsbyggnaden och kontoret. 

Kontoret är den byggnad 

som förändrats minst 

sedan uppförandet i 

början av 1960-talet. Här 

syns glasväggen till 

trapphuset. Ett likadant 

fanns tidigare även på 

trevåningsbyggnaden. 

Fasadskivorna, som 

troligen är tillverkade av 

Eternit, var ursprungligen 

målade turkosblå. 

Kontorets trapphus sett 

inifrån. Det stora glaspar-

tiet ger ett ljust och väl-

komnande intryck med 

god överblick över 

omgivningen. 
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Trevåningsbyggnaden förlorade en viktig arkitektonisk egenskap och ett karaktärsdrag när 

trapphusets glasvägg byggdes igen. Men som helhet är fortfarande mycket av den ursprungliga 

gestaltningsidén bevarad. Den bärande konstruktionen är intakt och majoriteten av alla byggnads-

detaljer finns kvar. Dess arkitektur är ett fint exempel på sin tids byggnadsideal och användningen av 

Eternit och aluminium i fasaderna vittnar om en långsiktig förvaltning med tekniskt hållbara material. 

Byggnaden fungerar dessutom som ett landmärke kring korsningen Gävlevägen-Sveavägen/ 

Järbovägen. Byggnadens kulturhistoriska värde är högt till följd av dess roll i stadsbilden, dess 

arkitektur och den höga graden av bevarade originaldetaljer. 

Kontoret är alltjämt välbevarat utvändigt. De förändringar som gjorts har inte påtagligt förändrat 

dess ursprungliga gestaltning och karaktär. I likhet med trevåningsbyggnaden finns majoriteten av 

alla byggnadsdetaljer kvar men kontoret har inte en lika framträdande roll i stadsbilden. Det 

kulturhistoriska värdet är högt till följd av att byggnadens arkitektur är oförvanskad samt den höga 

graden av bevarade originaldetaljer. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både trevåningsbyggnadens och kontorets kultur-

historiska värden är höga. 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 kulturhistoriska värdena i huvudsak knutna till objekten, det vill säga 

trevåningsbyggnaden och kontoret. 

  

Elevhemmet som det ser 

ut idag. Den gällande 

detaljplanen medger en 

påbyggnad i två våningar 

som kommer att öka 

höjden till den dubbla. Det 

kommer ofrånkomligen 

att få konsekvenser för 

byggnadens karaktär. 
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REKOMMENDATIONER TILL KOMMANDE DETALJPLAN 

Till följd av att kulturmiljön som helhet redan påverkats så mycket av historiska beslut har de 

enskilda byggnaderna hamnat i fokus för frågorna kring bevarande och varsamhet. Med ytterligare 

förändringar, som till exempel att den låga verkstadsbyggnaden rivs eller byggs om ytterligare, blir 

det än tydligare. Den helhet som Centrala verkstadsskolan utgjorde finns inte längre kvar men det 

gör däremot kvaliteterna i byggnaderna. Mot bakgrund av detta är rekommendationerna gällande 

kulturmiljön följande: 

- 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 är den byggnad som är bäst bevarad. Utvändigt är den i det närmaste helt intakt sedan 

den uppfördes i början av 1960-talet. Därför bör den beläggas med varsamhetsbestämmelser 

gällande gestaltning och underhåll med målsättningen att den ursprungliga karaktären skall 

behållas. Skyddsbestämmelser bedöms inte vara aktuella då byggnaden sannolikt måste anpassas 

för att tillmötesgå gällande krav på tillgänglighet, exempelvis via en utvändig hiss. 

- Trevåningsbyggnaden är till stor del bevarad och har dessutom en viktig roll i stadsbilden. Även 

denna byggnad bör beläggas med varsamhetsbestämmelser gällande gestaltning och underhåll 

med målsättningen att den ursprungliga karaktären skall behållas. Likaså bör dess roll i 

stadsbilden 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 

Centrala verkstadsskolan fotograferad 1967. Här syns hur stort skolområdet var med fotbollsplanen inräknad. 

Byggnaderna grupperade sig kring den gemensamma skolgården och fasadteglet och det modernistiska form-

språket skapade en gestaltningsmässig helhet. Denna helhet har påverkats påtagligt negativt under den senaste 

tjugoårsperioden, något som även påverkat miljöns kulturhistoriska värden. Foto: Flygtrafik ab, Bengtsfors. Ur 

Länsmuseet Gävleborgs bildarkiv. 
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fristående. En sammanlänkning 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 förändringen skulle bidra till att förstärka byggnadens kulturhistoriska värden. 

 

 

 

Ritning till kontorets entréfasad signerad Stellan Wrethagen, Riksbyggens arkitektkontor 1960. I det slutgiltiga 

förslaget blev panncentralens skorsten fristående. Notera ”glasstruten” på taket. Det är ett expansionskärl till det 

gamla värmesystemet som numera är taget ur bruk. Ritning ur fastighetsägaren Pronordics ritningsarkiv. 
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