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SAMMANFATTNING
Inledning 
Syftet med planprogrammet är att översiktligt undersöka förutsättningarna för att utveckla Hjalmarsmuren som bostadsområde 
med inslag av servicefunktioner.  Visionen är att Hjalmarsmuren ska binda ihop tillkommande bebyggelse och offentlig service 
med Björksätra, Stensätra och Säljan. Genom att ansluta nya vägar, stigar och parker med befintlig infra- och grönstruktur är 
ambitionen att Hjalmarsmuren ska bli en naturlig del av Sandvikens stadsnät. De största och mest värdefulla naturområdena som 
bildar ett grönt stråk från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön kommer att bevaras och utvecklas. 

Programförslaget  
Programförslagets struktur syftar till att Hjalmarsmuren ska utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel. I 
området skapas mötesplatser, både i naturen men också inbäddad inom den planerade bebyggelsen. Platsen blir funktionsblandad 
med variation av bostäder, verksamheter, parker och naturområden.  

Hjalmarsmuren kopplar genom en ny huvudgata från Sätragatan i norr till Väg 522, Säljansvägen i söder ihop Stensätra och Säl-
jan. I söder föreslås huvudgatan ansluta till Säljansvägen och i norr bildas en ny fyrvägskorsning vid nuvarande korsning Källga-
tan-Sätragatan. Nya gång- och cykelvägar kommer ansluta till befintligt stadsnät.

Offentliga platser som exempelvis natur- och parkmark, gator och offentliga byggnader/lokaler utformas tillgängliga, trygga, inbju-
dande och attraktiva. De ska vara en mötespats i området för såväl boende som besökare men också en öppen plats för alla att 
vistas på.  

I norr reserveras ytor för service för framtida behov av förskola och äldreboende men kan även gälla butiker och kontor i form 
av centrumverksamhet. Platsen i norr lämpar sig för service då ytorna ligger tillgängligt för trafik i anslutning till Sätragatan.

Förslaget möjliggör för mellan 150 - 200 bostäder. I den centrala delen av Hjalmarsmuren förläggs tätare bebyggelse med fler-
bostadshus, parhus och kedjehus. Bebyggelsen ska, även om den är tät, vara småskalig och varierande både gällande utformning 
och färgsättning. Mellan husen är det viktigt att grönområden finns för att skapa tillgängliga gångleder mellan olika bostadsom-
råden.  

Konsekvenser och genomförande
Bostäder och servicefunktioner kommer att leda till att ökade trafikmängder, främst på Säljansvägen och Sätragatan. En ökad 
trafikmängd innebär förändrade bullernivåer i närområdet. I kommande detaljplanering ska bullersituationen utredas för att 
säkerställa att inga riktvärden överskrids.  

Inom planområdet finns enligt naturvärdesinventeringen inga höga naturvärden. Påverkan på naturvärden bedöms således inte bli 
påtaglig. Områdets kapacitet att producera och tillhandahålla ekosystemtjänster bedöms minska för vissa tjänster samtidigt som 
det ökar för andra tjänster, sammantaget bedöms inte områdets kapacitet att producera och tillhandahålla ekosystemtjänster 
påverkas negativt. Friluftslivet kan få negativa konsekvenser på grund av att stigar försvinner. Det som påverkas bedöms dock 
kunna kompenseras med nya och mer tillgängslighetsanpassade stigar. 

För att säkerställa en god dagvattenhantering och för att inte påverka miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Storsjön nega-
tivt behöver dagvattenhanteringen utredas ytterligare i kommande detaljplanering. Strandskyddet påverkas inte av planförslaget. 

I kommande detaljplanearbete bör den brukningsvärda jordbruksmarken specifika värde utvärderas och avvägningar mellan 
markens värde som jordbruksmark respektive som utvecklingsområde för bebyggelse göras. Planförslagets konsekvenser av kul-
turmiljö innebär att karaktären i området kommer att förändras men att hänsyn ska tas till omgivningen i form av olika bestämda 
gestaltningsprinciper. De sociala frågor som tas upp bedöms ge goda förutsättningar för en god socala hållbarhet.

Ett genomförande av planprogrammet innebär att vägarna innehar kommunalt huvudmannskap och att området kommer att 
ingå som ett verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Området bör förslagsvis omfattas av en detaljplan med undantag för de 
utpekade bostadsytorna vid Sandstensvägen.
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DEL1: INLEDNING
Inledningen tar upp programmets syfte och huvuddrag samt uppdraget från nämnden. I sista delen under förutsättningar 

beskrivs vilka kvaliteter som finns på platsen idag.
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PLANUPPDRAG OCH SYFTE
Huvudsyftet med programmet är att utreda förutsättning-
arna för att utveckla Hjalmarsmuren och tillföra bostäder, 
parker och service men också för att bibehålla naturområ-
det och den lantliga karaktären som finns.

Huvuddragen i planprogrammet är att binda ihop framtida 
bebyggelse med stadsdelen Björksätra genom att ansluta 
vägar, stigar och parkområden till stadsdelen. De största 
natur- och skogsområdena kommer att finnas kvar vid den 
västra delen av Hjalmarsmuren som bildar ett grönt stråk 
från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön. 

Hjalmarsmuren blir en länk mellan vägarna Sätragatan och 
Säljansvägen med hjälp av en ny huvudgata. Resterande gator 
inom Hjalarsmuren kommer att leda till bostäder och ser-
vice.

Programmet är uppbyggt med hjälp av ett inledande avsnitt 
som behandlar förutsättningar. Förutsättningar är vad som 
finns på platsen idag. I programförslaget behandlas därefter 

INLEDNING

målbild och strategier. För att uppnå den föreslagna mål-
bilden ska föreslagna strategier användas. I den sista delen 
redovisas förslagets konsekvenser utifrån miljöfrågor och 
sociala perspektiv och avslutas med en genomförandedel.

Vårt uppdrag från nämnden
2016 inkom en begäran om planbesked från tekniska kon-
toret i Sandvikens kommun. Syftet var att utreda området 
för skola, bostäder i blandade upplåtelseformer samt en ny 
väg mellan Sätragatan och Säljansvägen. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd gav därefter ett positivt plan-
besked samt ett planuppdrag att påbörja ett planprogram 
över området.

Hösten 2019 återstartade Västra Gästriklands samhällsby-
ggnadsförvaltning uppdraget om att utreda området enligt 
ärendebeskrivningen. Förvaltningen har huvuduppdraget 
att ta fram planprogrammet och antagande sker i Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
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Översiktsplan
Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsik-
tigt vill utveckla den fysiska miljön. Varje kommun ska ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och 
därmed inte helt styrande när projekt och planer ska ge-
nomföras. Översiktsplanen 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 
översiktsplan tas fram. En fördjupad översiktsplan tas fram 
med en betydligt högre detaljeringsgrad än den kom-
muntäckande översiktsplanen. Fördjupade översiktsplaner är 
inte juridiskt bindande men ska fungera som viktiga strategis-
ka 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 be-
byggelse, vägnät och grönytor. Planprogram är frivilligt att 
ta fram till skillnad från en detaljplan som är ett lagstadgat 
dokument. Ett planprogram ger medborgare, kommunen, 
företag, 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 
planprogrammets samrådsprocess.

Detaljplan
Med en detaljplan kan kommunen reglera användningen av 
mark- och vattenområden. 

En detaljplan reglerar hur marken får bebyggas samt an-
vändas, till exempel för bostäder, handel eller kontor. De-
taljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen kan 
även reglera höjd och storlek på bebyggelsen. En detaljplan 
kan bestå av en eller flera fastigheter. En detaljplan är juridisk 
bindande och består av en plankarta med tillhörande plan-
beskrivning. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, 
ändras eller ersätts.

Nybyggnad, ombyggnad och förvaltning
Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och 
vissa 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 t.ex. dimensionering, 
brandsäkerhet och grundkonstruktion

PLANPROCESSEN HJALMARSMUREN 
När planprogrammet har antagits är nästa steg att ta fram 
en eller flera detaljplaner för området. I detaljplaneskedet 
ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter. Efter samrådet 
bearbetas planförslaget och ställs ut ytterligare en gång på 
granskning innan detaljplanen kan antas.

INLEDNING

ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

PLANPROGRAM

DETALJPLAN

NYBYGGNAD, FÖRVALTNING

MEDBORGARDIALOG WORKSHOP SAMRÅD ANTAGANDE

GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
GRANSKNINGS-
UTLÅTANDEUNDERRÄTTELSESAMRÅD

PLANPROGRAM HJALMARSMUREN

DETALJPLAN

PLANPROCESSEN
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KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Sandvikens kommuns översiktsplan
I gällande översiktsplan för Sandvikens kommun 2030 som 
antogs av kommunfullmäktige 2018-11-19 pekas området ut 
som utredningsområde för bostäder, skola och ny trafikkop-
pling mellan Sätragatan och Säljansvägen. Inom planområdet 
pekas också en grön kil mellan Sätragatan och Säljansvägen 
ut. 

Översiktsplanen belyser i framtidsvisionen för 2030 tre 
övergripande 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 strate-
gier vilket har varit vägledande för framtagandet av planpro-
grammet. Nedan listas utvalda strategier som varit betydan-
de för planprogrammets framtagande:

Varsam förtätning:  I mål 2 finns en strategi om varsam förtät-
ning. Förtätning är eftersträvansvärt och ska ske med beakt-
ning för att historiska och identitetsfulla miljöer sparas och 
utvecklas. Täthet i bebyggelsen ger underlag till offentlig och 
privat service, kollektivtrafik samt möten människor emellan. 

Möjlighet att bo kvar hela livet och Socialt hållbara livsmiljöer 
finns under mål 2 i översiktsplanen. Den första handlar om 
att skapa ett varierat bostadsutbud och flyttkedjor. Den 
andra strategin innebär att skapa platser för människor med 
alla typer av bakgrunder att mötas men innebär även goda 
uppväxtvillkor för barn och unga. Planering av ny bebyggelse 
ska skapa förutsättningar för goda livsmiljöer i form av park-
er, naturområden och mötesplatser. 

Säkra värdefull natur: Strategin återfinns under mål 3 och han-
dlar om att spara värdefull natur och skapa en sammanhän-
gande grönstruktur för rekreation och biologisk mångfald. 

Intentionerna i planprogrammet bedöms stämma överens 
och bidra till att målen och strategierna som anges i Sandvik-
en kommuns översiktsplan 2030 uppfylls. 

Bostadsförsörjningsprogram
Sandviken växer! År 2025 beräknas Samdvikens kommun 
ha cirka 41 000 invånare, det innebär en ökning med cirka 3 
600 personer jämfört med 2014. Med det som planeringsun-
derlag behövs det planeras för minst 1 600 nya bostäder i 
kommunen, cirka 320 per år. 

Kommunens övergripande mål för bostadsförsörjningen 
bygger på: 

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

INLEDNING

• 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 be-
fintliga bostadsområden.

Bostadsförsörjningen handlar inte bara om att producera 
nya bostäder, utan lika mycket om att att utveckla boende-
miljöer och befintligt bostadsbestånd. 

Bostadsförsörjningsprogrammet betonar vikten av att jobba 
med planering på en mer översiktlig nivå för att i ett tidigt 
skede utreda förutsättningarna för ett visst område.  För att 
uppnå en god mark och planberedskap ska kommunen bland 
annat prioritera att göra fördjupade översiktsplaner utifrån 
utpekade utvecklingsområden i översiktsplanen. 

Planprogrammet i sig och intentionerna i det bedöms stäm-
ma väl överrens med Sandvikens kommuns bostadsförsör-
jningsprogram. 

Vatten- och avloppsplan
Sandviken kommuns Vatten- och avloppsplan, som antogs 
av kommunfullmäktige 2019, redogör för hur kommunen 
ska skapa en heltäckande, långsiktig och hållbar vatten- och 
avloppsplanering. 

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom 
och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en 
beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också 
dokumentet en plan för de allmänna VA-anläggningarna, en 
VA-utbyggnadsplan, och en plan för enskild  VA-försörjning.

VA-planens genomförande, uppföljning och konsekvenser 
diskuteras också.  VA-planen innehåller även en VA-policy 
som ger uttryck för kommunens viljeinriktning och vilka 
ställningstaganden som ska styra VA-planen. I en heltäckande 
VA-plan ingår dagvatten, men för att inte arbetet ska bli 
alltför omfattande och svårt att genomföra ingår dagvatten 
endast översiktligt i denna VA-plan och kommer istället att 
hanteras i en särskild dagvattenstrategi.

De viktigaste åtgärderna i planen för de allmänna VA-anlägg-
ningarna är uppdatering av befintliga verksamhetsområden 
samt framtagande av rutiner för kontinuerlig uppdatering 
och revidering framöver. Säkerställande av dricksvatten-
försörjningen och spillvattenhantering samt planering för 
framtida behov är andra viktiga fokusområden. 

D7
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KULTURMILJÖ I NÄROMRÅDET
Hjalmarsmuren omges av stadsdelarna Björksätra, Stensätra 
och Säljan. Björksätra byggdes inom ramen för miljonpro-
grammen under 1970-talet och har kompletterats med 
senare byggnationer. Närmast Hjalmarsmuren domineras 
Björksätra av villabebyggelse och längre österut radhus och 
flerbostadshus. Villorna är placerade tätt intill Hjalmarsmuren 
och de boende har ett stenkast in till skogen. Villorna är i 
en eller två våningar och karaktärsdragen från 70-talet som 
exempelvis brun fasadfärg, tegelfasader, indragna balkonger 
och sadeltak med brant taklutning finns kvar.  

Stensätra och Sätra består nästan uteslutande av villabebyg-
gelse från 1940-talet och framåt. Stensätra kyrka uppfördes 
1979 och därefter en del omgivande bebyggelse i samband 
med byggandet av Björksätra. Sätra skola ligger söderut 
nära Säljan och byggdes 1942. Skolelever använder Hjal-
marsmuren bland annat för undervisning.

Säljan har mer karaktär av landsbygd än Stensätra och 
Björksätra. Området har formats av det dåtida jordbruket 
som kännetecknade norra området kring Storsjön. Vid 
Hjalmarsmuren gäller det framförallt bebyggelsen längs med 
Säljansvägen och ner mot Storsjön. Bebyggelsen är, förutom 
de nybyggda områdena ner mot Storsjön, glesare än bebyg-
gelsen i Stensätra och Björksätra.

Landskapet kännetecknas av öppna och långa siktlinjer. Sikten 
ner till Storsjön är ett viktigt inslag i omgivningen och likaså 
siktlinjerna längs med Säljansvägen. Övergången från tät 
bebyggelse i Stensätra och Björksätra till ett öppet jordbruk-
slandskap i söder vid Säljan är en viktig karaktär för området 
och ska tas i beaktande vid all planering av ny bebyggelse. 

Bebyggelsen vid Säljan domineras än idag av tidigare lant-
bruksgårdar och röda trähus med sadeltak. På senare år har 
ny bebyggelse tillkommit i området som förändrat karak-
tären på området. Den nya bebyggelsen är främst friliggande 
enplanshus i ljusa kulörer och detaljerna är mer sparsamma i 
jämförelse med den äldre bebyggelsen. 

Många ytor av tidigare jordbruksmark som innehar karak-
tären av öppna siktlinjer har minskats. Tidigare jordbruks-
mark närmast beläget mot Storsjön är idag bebyggda och 
har påverkat sikten ner mot vattnet. Det öppna landskapet 
och långa siktlinjer som finns kvar har ett högt bevaran-
devärde.

• I kommande detaljplanearbete rekommenderas en 
utförligare analys av kulturmiljön i området.

• Stenmurar, stenrösen, åkerholmar och småvatten som 
finns i området omfattas av generellt biotopskydd och 
ansökan om ingrepp görs hos Länsstyrelsen.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Gator och trafik
Planområdet avgränsas i norr av Sätragatan. Sätragatan är 
omkring 8,5 meter bred med två filer och har en hastighets-
begränsning på 50 km/h. För Sätragatan finns inga aktuella 
trafikmätningar. 

I söder avgränsas planområdet av väg 522, Säljansvägen. Säl-
jansvägen är omkring 6 meter bred med två filer. Hastighets-
begränsningen är 40 km/h med en årsdygnstrafik (ÅDT) på 
ca 781 (2015).

Väghållare
På Sätragatan och i Björksätras närliggande villagator, där 
avsikten är att ansluta nya gator, är kommunen väghållare. De 
nya gatorna inom Hjalmarsmuren blir en naturlig förlängning 
av dessa och likaså ansvaret för väghållningen. Inom Stensätra 
sköts vägarna generellt av vägföreningen i Stensätra, Sätra 
och Säljan.

GC-vägar
Både i Stensätra, Säljan och Björksätra finns goda förbind-
elser för gång- och cykeltrafik. Norr om planområdet, längs 
Sätragatan, finns en separat GC-väg som går vidare mot 
centrum med anslutningar till övriga stadsdelar längs vägen.  
Söder om planområdet.

Vid Säljansvägen, väg 522, finns en cykelfil som går till Trebo, 
Hedåsen och Bångs. Cykelfilen längs Säljansvägen är relativt 
smal och dimensionerad för små mängder trafik. 

I Björksätra finns ett väl utvecklat nät av GC-vägar med 
anslutningar i alla väderstreck. Huvudmannaskapet för all 
gång- och cykeltrafik är kommunalt.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Verksamhetsområde VA
Området ligger i dagsläget inte inom verksamhetsområde 
för vatten- och avlopp. Med VA-försörjning menas dricks-
vattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. 
Kommunen är enligt § 6 lag (2006:412) om allmänna vattent-
jänster skyldig att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i 
områden med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån 
människors hälsa eller miljö.

Enligt Sandvikens kommuns vatten- och avloppsplan behöver 
nya verksamhetsområden beslutas löpande. Även befintliga 
verksamhetsområden behöver revideras efter utbyggnad-
splanen och bebyggelseutvecklingen.

VA-utbyggnaden ska enligt VA-planen prioriteras utifrån föl-
jande parametrar:

• Bebyggelsestorlek- och täthet

• Påverkan på yt- och grundvatten

• Förväntad samhällsutveckling

• Genomförbarhet (teknisk och ekonomisk)

Planförslaget möter alla parametrar och på grund av områ-
dets omfattning bör området ingå i ett verksamhetsområde.

Mobilmast
I området finns en befintlig mobilmast som kan komma att 
behöva rivas eller flyttas. Mobilnätsägare har i dagsläget ett 
ettårigt arrendeavtal med kommunen.

Befintligt ledningsnät
Ledningar är dragna från Storsjön till villabebyggelsen i 
Björksätra för sommarbevattning. Föreningen Metallen ans-
varar över ledningen och har cirka 160 medlemmar. Skanova 
har också ledningar i området. En ledningskoll bör göras i 
kommande planarbete.

INFRASTRUKTUR

Illustration över väghållare i området. Röda vägar har statligt hu-
vudmannaskap, blå har kommunalt och grön har enskilt.

Illustration över kommunala cykelvägar i och omkring planområde-
tområdet.
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MARKFÖRHÅLLANDEN

Geoteknik
I juli 2020 utförde SWECO en geoteknisk undersökning 
på uppdrag av Sandvikens kommun. Syftet är att översiktligt 
klargöra de geotekniska förutsättningarna som ska utgöra 
underlag för planprogrammet.

Området är relativt flackt men lutar svagt från norr till söder, 
inom norra delen av skogsområdet finns en våtmark. Mark-
nivåerna inom det undersökta området är mellan +65,1 och 
+70,7. 

Grundläggning av friliggande villor i maximalt 1-2 plan 
bedöms kunna utföras med plattor på mark på ny packad 
fyllning ovan torrskorpelera. I det gulmarkerade området 
enligt bilden ovan förekommer mycket sättningsbenägna 
lerjordar. Inom området avråds det därför för framtida bygg-
nationer. Alternativt så kommer grundförstärkning krävas. 
Vid byggnation av det gulmarkerade område bör komplet-
terande undersökningar avseende lerans sättningsbenägen-
het utföras.

Vägar kan byggas utan förstärkning under förutsättning att 
enbart mindre uppfyllnader utförs. Frostskyddslager kan 
behövas med hänsyn till de förekommande jordlagrens 
tjälfarlighet. Kontroll av detta ska ske under projekteringen 
tillsammans med geoteknisk sakkunnig.

Dagvatten 
Dagvatten är regn- spol-, och smältvatten som temporärt 
rinner på marken och i ledningar. En ökad andel hårdgjor-
da ytor gör att mindre vatten kan infiltrera ner i marken. 
Vatten som inte kan infiltrera ner i marken riskerar att vid 
otillräckliga dagvattenlösningar skapa höga vattenflöden och 
översvämningar.

Sandvikens kommun håller på med framtagandet av en 
dagvattenstrategi som beräknas kunna antas under 2022. 
Dagvattenhanteringen inom området ska följa riktlinjerna i 
kommmande dagvattenstrategi. 

Dagvatten i de södra delarna av Sandviken, där bland annat 
Björksätra ingår, leds idag söderut med utsläpp i  Väster-
fjärden som ligger i Storsjön. På grund av markförhållandena 
inom planområdet ska behovet av och/eller förslag på dag-
vattenlösningar utredas och redovisas innan nya detaljplaner 
kan antas.

Markföroreningar
Markföroreningar har ej undersökts. I samband med den 
geotekniska undersökningen påträffades dock inga spår så 
som exempelvis färg och lukt av föroreningar i jorden. Om-
rådet klassas som lågradonmark då värdena varierar mellan 
1 – 9 kBq/m3.

FÖRUTSÄTTNINGAR
10
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NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR
Enligt Sandvikens kommuns översiktsplan ska ett grönståk 
bevaras och planläggas vid Hjalmarsmuren. Ett grönstråk 
består vanligtvis av en bevarad skog eller park som är viktigt 
för rekreation samt för växt- och djurliv. Grönstråk ansluts 
oftast till ett större skogsområde, i detta fall Nygårdsskogen 
i Stensätra. I bilden åt höger visas det utpekade grönstråket i 
översiktsplanens ortsanalys.

I söder domineras området av öppen åkermark, med ett 
fåtal avbrott i form av diken och åkerholmar. Överlag up-
pvisar en relativt låg grad av orörd natur och större delen 
av området bär påtagliga spår av både historisk och modern 
mänsklig inverkan. Cykelvägar och stigar löper genom om-
rådet på flera platser, och överlag kan naturmiljöområdena 
som påträffas i inventeringsområdet betraktas som vanliga 
på en regional nivå.

Större delen av Hjalmarsmurens centrala delar domineras 
av sammanhängande skogsmark av varierande slag. De norra, 
östra och sydliga delarna av skogsområdena består främst av 
lövdominerade partier som bitvis är tätbevuxna och rika på 
sly. De mittersta delarna domineras av relativt tät granskog, 
medan tallskog tar över mer åt väst och sydväst. 

Skogsområdena består av relativt unga till medelålders träd i 
och med att majoriteten av skogen uppkommit runt 60-talet. 
I inventeringsområdets sydvästra och sydöstra hörn finns 
det dock inslag av mindre skogsområden som är markant 
äldre.

I hela skogen går olika stigar som kopplar ihop stadsdelarna 
i alla väderstreck. Stigarna är relativt upptrampade men kan 
på sina håll vara svårt med framkomligheten när man exem-
pelvis cyklar eller ska ta sig fram med rullstol. Den sydligaste 
delen av skogen, som ibland kallas Mulleskogen, har några 
populära grillplatser för boende, förskolor och skolor i om-
rådet. 

Ängarna i södra Hjalmarsmuren, söder om 
skogsområdet.

Området norr om skogsområdet består av en blandning av 
skogs-, åker- och ängsmark. Mestadels domineras landskapet 
av ängsmark med stora öppna områden som präglas av 
högvuxet och frodigt gräs och enstaka inslag av trädklädda 
partier. Åker- och ängsmarken korsas av flertalet diken och 
vattendrag av varierande storlek. 

Växtligheten bär spår av att tidigare ha varit åkermark, då 
fältfloran är tydligt näringspåverkad och träden är unga. 
Marken är på många håll lerig och gyttjig och vissa delar av 
området kan för länge sedan ha varit gammal sjöbotten.

Tallskogen i skogsområdets södra delar. Det äldre skogsområdet i de sydvästra 
delarna av Hjalmarsmuren.

Utpekat bevarat grönstråk i Sandvikens kommuns översiktsplan.
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NATURVÄRDESINVENTERING
I juni 2020 utfördes en naturvärdesinventering av SWECO 
på uppdrag av Sandvikens kommun. Syftet med inven-
teringen är att identifiera potentiella naturvärden i områ-
det i samband med att nya bebyggelseområden utpekas. 
Naturvärdesinventeringen är utförd enligt svensk standard 
SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 
199001:2014). 

Inventeringen delas upp i en del som består av en förstudie 
och i en annan del som är fältstudie. Nedan redovisas först 
en sammanfattning av förstudien och därefter fältstudien. 
Hela rapporten finns som en bilaga till planprogrammet.

I förstudien undersöktes flertalet databaser och källor 
för att etablera vilka skydd och tidigare känd kunskap om 
naturvärden som finns inom eller i nära angränsning till 
inventeringsområdet. Ett underlag som användes var en 
tidigare inventering av fågelarter i området, utförd av Anders 
Ekholm på uppdrag av Sandvikens kommun 2018. 

Enligt fågelinventeringen från 2018 kan det ses som högst 
troligt att 6 fåglar som faller under begreppet naturvårdsar-
ter finns inom eller i nära angränsning till inventeringsom-
rådet: Entita, gulsparv, rödvingetrast, stare, svartvit flugsnap-
pare och tornseglare. Detta stärks av inrapporteringar till 
Artportalen av fynd av tornseglare och svartvit flugsnappare 
under 2010. Dessa inrapporteringar är dock inte validerade. 
Det gick inte att undersöka exakt vart inom eller omkring 
inventeringsområdet de arter som inventerats under 2018 
observerats.

De naturvårdsarter som registrerats består främst av 
fågelarter som till viss del gynnas av en ökad mängd öppna 
områden kopplade till jordbrukslandskapet och mänsklig 
aktivitet. Det är framförallt stare och tornseglare som är av 
särskilt vikt, då de är listade som hotade arter.

Utvärderingen av de dokumenterade naturvårdsarterna och 
deras vikt för inventeringsområdets naturvärde försvåras i 
och med att underlaget för exakt var de har observerats är 
bristande. Detta gör att ingen hänsyn till dessa naturvård-
sarter kunde tas i bedömningen av artvärdet för de olika 
naturvärdesobjekten. I övrigt fanns det inga tidigare kända 
skydd eller naturvärden registrerade inom eller i nära anslut-
ning till inventeringsområdet.

I fältstudien användes detaljeringsgrad medel, vilket innebär 
att minsta obligatoriska karteringsenhet för ytor är 0,1 hek-
tar, och för linjeformade objekt gäller att objektet är minst 
50 meter lång och 0,5 meter brett. Tre naturvärdesklasser 
för naturvärdesobjekt är aktuella att registrera under inven-
teringen. Dessa är naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 2 - högt naturvärde och naturvärdesklass 
1 - högsta naturvärde. Vidare har inventeringen genomförts 
med tilläggen Generellt biotopskydd och detaljerad redo-
visning av artförekomst.

Resultatet av fältstudien visade att inventeringsområdet har 
relativt låga naturvärden. Åkermark som finns i områdets 
södra delar saknar oftast några som helst biotopgynnande 
strukturer. De är även enligt definition artfattiga och domin-
eras av riktade monokulturer av en enda art för effektiv 
produktion.

Öppna ängsmarken som dominerar den norra delen har 
däremot god potential till höga naturvärden. I detta område 
bär det dock tydliga spår av näringspåverkan. En orsak kan 
vara att området historiskt bestått av brukad mark. Detta 
har gjort att fältfloran blivit enformig och domineras av 
gräsarter som gynnas av näringsrika förhållanden.

Skogsområden inom Hjalmarsmuren bär även de spår av att 
tidigare ha varit öppna lantbruksområden. Det beror på att 
skogen är ung och saknar många av de strukturer som krävs 
för värdefull skogsmark, som exempelvis flerskiktade trädski-
kt, förekomst av gamla och grova träd, förekomst av död ved 
och döda träd, mossor, tickor och svampar. 

Trots detta så identifierades ett fåtal naturvärden, framförallt 
i de något äldre skogsområdena i inventeringsområdets sy-
döstra och sydvästra hörn, samt i det nätverk av vattendrag 
som korsar ängsmarken i inventeringsområdets norra del. 

I dessa skogsområden bestod naturvärdena av flera vikti-
ga faktorer. Först och främst av ett varierande flerskiktat 

Utdrag från natvärdesinventeringen som visar påträffade 
naturvärden.
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trädskikt med inslag av äldre träd. Äldre träd visar på en län-
gre trädkontinuitet och många arter är knutna till förekom-
ster av äldre träd. Därefter finns god solinstrålning med ökad 
tillgång till värme och ljus vilket ger bättre förutsättningar för 
många arter av bland annat växter och insekter. Förekomst 
av bärande buskar i form av enar är gynnande för bland 
annat flertalet fågelarter som äter bären. Ett artrikt och 
blommande fältskikt med hög artrikedom har ett högt eget 
naturvärde men ett blommande fältskikt gynnar även många 
pollinerande insekter.

Sedan finns stenmurar och stenrösen. Dessa strukturer är 
viktiga tillflyktsorter för många olika arter av bland annat 
reptiler, insekter, amfibier och smådäggdjur.

I det norra vattendraget bestod naturvärdena främst av ett 
långsträckt vattendrag med god vattenhållning, annorlunda 
arter och livsmiljö samt spridningskorridor. Vattendrag med 
mer vatten har högre potential för arter och strukturer 
som gynnas av just vatten. Vattendrag skapar en påtagligt 
annorlunda livsmiljö och förutsättningar. Bryter även upp det 
omgivande landskapet. Långsträckta vattendrag som löper 
genom flera biotoper agerar som viktiga spridningsvektorer 
genom landskapet.

Även om biotopvärdena sammantaget bedöms som påtagli-
ga inom naturvärdesobjekt 1 och 2 så bör de individuellt ses 
som relativt vanliga i det omkringliggande landskapet, med 
undantag för stenmurar och stenrösen, som är kopplade 
till historiska jordbruksområden. Dock är kombinationen 
av gles, solbelyst blandskog med äldre barrträd, ett bärande 
buskskikt, stenrösen och ett blommande fältskikt mer ovan-
lig. Dessutom tar biotopvärdet som existerar i förekomsten 
av äldre barrträd mycket lång tid att återskapas, och är 
därmed känsligt för avverkning.

Slutsats
Totalt påträffades två natuvärdesobjekt inom inventering-
sområdet med naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde. 
Dessa två naturvärdesobjekt var vattendraget i norra delen 
av Hjalmarsmuren (nr.1 på bild ovan) som innehar lågt 
artvärde och påtagligt biotopvärde. Detta gör att den får 
naturvärdesklass påtagligt naturvärde. Det andra objektet 
är blandskogen i den sydöstra delen av inventeringsområdet 
(nr.2 på bild ovan). Den fick ett visst artvärde och ett påta-
gligt biotopvärde. 

• De naturvärdesobjekt som registrerats inom inventering-
sområdet består av ett vattendrag i inventeringsområdets 
norra del, och ett skogsparti i områdets sydvästra hörn. 
Dessa objekt bedöms hysa påtagliga naturvärden.

• De övriga skogsområden som finns inom inventeringsom-
rådet domineras främst av unga träd med låga naturvärden.

• De ängs- och jordbruksområden som finns inom inventer-
ingsområdet är enformiga, saknar viktiga biotopstrukturer 
och artdiversitet, och har låga naturvärden.

• De naturvårdsarter som registrerats inom inventering-
sområdet består främst av fågelarter som till viss del gynnas 
av en ökad mängd öppna områden kopplade till jordbruk-
slandskapet och mänsklig aktivitet.

• Inom inventeringsområdet finns många element som om-
fattas av generellt biotopskydd, så som odlingsrösen, stenmu-
rar och åkerholmar.
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Hjalmarsmuren

Säljansvägen

Albertsgatan

Sandstensvägen

Smassens väg

Sätra skola

Hjalmarsmuren

Hjalmarsmuren, Sandvikens kommun

Rörelsemönster i området
Storsjön

Säljansvägen

Albertsgatan

Sandstensvägen

Sätragatan

Smassens väg

Sätra skola

Storsjön

fer

Hjalmarsmuren, Sandvikens kommun

Viktiga platser

2

1

   3

    4
Hjalmarsmuren

1, Lekområde
2, Grillplats och fina stora ekar
3, Lekskog
4, Blåbärsskog

Hjalmarsmuren
Sammanställning medborgardialog
Området för planprogrammet ligger i Sätra i Sandviken, ca 3 km syd-
öst om Sandvikens centrum. Området begränsas av vägar i norr och 
söder och bostadsbebyggelse i öst och väst. Planområdets areal är 
ca 35 ha, och består idag av skog och öppen ängsmark. Syftet med 
planprogrammet för Hjalmarsmuren är att undersöka förutsättningarna 
för att exploatera i området. Programmet skall vara den samlade 
visionen för områdets utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. 

Måndagen den 28 maj samt onsdagen den 30 maj bjöd Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsförvaltning in till öppet hus för att skapa 
en dialog inför det fortsatta arbetet med pågående planprogrammet 
för Hjalmarsmuren. Syftet med medborgardialogen var att redan i 
ett tidigt skede av processen skapa möjlighet att få information om 
vad medborgarna anser om området. Överlag tycker samhällsbygg-
nadsförvaltningen att intresset var stort och många goda synpunkter 
samt bra arbetsmaterial inkom under de två dagarna. En samman-
ställning av materialet har påbörjats och nästa steg i processen är 
workshops för att samla in mer arbetsmaterial. 

Rörelsemönster i området 

De flesta människor rör sig efter de be-
fintliga stigarna som finns i området. 
Dessa stråk används främst för att ta 
sig igenom området men de används 
även som motionsspår och för att rasta 
hunden m.m.
De ”smala” linjerna, är stråk där minst 
antal personen har ritat in. Det kan 
utläsas att de stråken oftast går in till 
specifika hus eller till mindre vägar. 

Rörelser till och från området 

Sammanställningen visar att människor 
främst rör sig på de större vägarna samt 
på villagatorna. Det går även att utläsa att 
det finns ett rörelsemönster till och från 
Sandvik, Sandvikens sjukhus samt in till 
centrum. Det finns även ett visst rörel-
semönster i och igenom området. 

Viktiga platser 

På kartan med viktiga platser är det fyra stycken 
områden som sticker ut från mängden. Ju större 
markering, desto fler personer som har uppmärk-
sammat att de anser att platsen är viktig eller att de 
brukar vistats på platsen.

Den största markeringen är placerad i områdets 
västra del, marken är kuperad och används flitigt 
av skolor/förskolor/barnfamiljer som lekområde. 
Den näst största markeringen är utpekad som 
grillplats samt område med stora ekar. De andra 
två större markeringarna är utpekad som lekskog 
respektive blåbärsskog. Utöver dessa platser så 
har medborgarna pekat ut ytterligare 14 platser 
som anses som viktiga platser i området. 

1
2

3

4

MEDBORGARDIALOG
Under arbetet med planprogrammet har en medborgar-
dialog och två workshops hållits. Detta för att samla in 
kunskap via boende, föreningar och övriga som har känne-
dom om platsen. Synpunkterna har sedan använts som stöd 
för att ta fram programförslaget.

Medborgardialog maj 2018
Måndagen den 28 maj samt onsdagen den 30 maj bjöd Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning in till öppet hus för 
att skapa en dialog inför det fortsatta arbetet med pågående 
planprogrammet för Hjalmarsmuren.

Syftet med medborgardialogen var att kartlägga hur in-
vånarna rör sig i området och hur området används. För 
att planeringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 
kartlägga de befintliga rörelsemönstren och de viktigaste 
platserna. Sammanställningen indelades i tre olika delar, 
rörelser till och från området, rörelser inom området samt 
viktiga platser i området. 

Resultatet av medborgardialogen visade att många männi-
skor använder Hjalmarsmuren, både för att transportera 
sig inom och utanför området men också på viktiga platser 
inom området. Vissa platser och stråk används mer än andra.

MEDBORGARDIALOG

Fotografi från medborgardialogen i maj 2018.

Sammanställningen av medborgardialogen 2018.
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Workshops Februari 2020
En workshop anordnades för kommunens medborgare i 
syfte att samla in ytterligare kunskap om platsen och för att 
göra planprogrammet så bra som möjligt. Två kvällar sam-
lades ca. 30 personer per kväll. 

Resultatet av kvällarna är sammanställt genom två illus-
trationer. De är uppdelade på Befintliga aktiviteter och 
Förbättringar. Beroende på val av aktivitet eller förbättring 
så illustreras dom på olika sätt. Uppdelningen är i fält, stråk 
och platser. Ett fält illustreras som ett större område där en 
aktivitet sker. Ett stråk illustreras som en linje och är oftast 
en motionsled eller liknande. En plats är en mindre plats som 
har en viss funktion, ex. en grillplats. Ilustrationerna redovisas 
på de två nästkommande sidorna.

Befintliga aktiviteter 
I illustrationen som visar de befintliga aktiviteterna är om-
rådet till stor del markerat som skog. Skogen används enligt 
grupperna till att bland annat plocka svamp, plocka blåbär, 
utflykter, ta skogspromenader, fågelskådning, fotografera, 
titta på djur, leka lekar samt njuta av naturen. Den centrala 
delen av skogen är markerad som särskilt värdefull skog, de 
ovan nämnda befintliga aktiviteterna ingår även i den särskilt 
värdefulla skogen. Sydvästra delen av området är markerad 
som ”Mulleskogen”. Här sker undervisning för skolbarn 
och många gör utflykter hit. Mulleskogen tillhör även den 
del som pekas ut som särskilt värdefull. Befintliga aktiviteter 
såsom aktiviteter för villaföreningen samt fotbollsplan är 
även utmarkerat i kartan. Stråk är uppdelat i fyra delar, stigar, 
promenad till Storsjön, skoter/skidspår och ridning. Stigar 
används bland annat till att motionera, springa, rasta hunden 
och att cykla. Stråken är utritade på kartan i olika färger med 
streckad eller heldragen linje. Många aktiviteter sker på flera 
ställen i området och är därför inkluderade i fältbeskrivning-
arna. Det finns tio aktiviteter som har givits en specifik plats, 
det är grillplats, lekplats, snöupplag/pulka, bada fötterna, åka 
skridskor, åka pulka, morgonkaffe på höjden, bihotell i gamla 

träd, bygga koja samt njuta av en gammal skog. 

Förbättringar 
De förbättringar av stråk som uppmärksammades är up-
prustning av stigar, förbättra framkomlighet med broar över 
diken, röja för bättre vägar och belysning, sträckning som 
är lämplig att anpassa för rullstol och rullator, uppmärkt 
skoterled istället för fri körning, ett förslag på en bil- och 
cykelväg igenom området samt att behålla ett grönstråk 
som skärm mot den befintliga bebyggelsen i väst och öst. 
Förbättringar av fält gäller framförallt att bevara så mycket 
skog som möjligt. Ett annat fält är ett förslag på yta att bygga 
bostäder på. Dessa finns i den södra och norra delen av 
området. Fält som plats för skola, förskola och äldrebo-
ende är utpekat i den norra delen, samt en yta i mitten av 
området. I sydöstra delen finns förslag att bygga ut redan 
befintliga kolonilotter. För specifika platser finns 14 st för-
bättringar som markerades med en siffra. Förbättringarna är 
pumptrackbana, cykelcross, rusta upp grillplats med bänkar, 
ved och vindskydd/förbättra tillgängligheten, rastgård för 
hundar, nya fotbollsmål, rusta upp lekplats, kiosk och fik vid 
vändplanen, fågeldamm, förbjuda motorfordon, skridskobana, 
skidspår, badplats med brygga, undervisning samt utegym. 

I och med sammanfattningen har det konstaterats att 
Hjalmarsmuren är en viktig plats för invånarna på grund av 
närheten till naturen. För många boende i området är det 
ett naturligt grönområde i närheten där de bor, där det finns 
utrymme att njuta av natur. Många synpunkter som inkom-
mit visar att bevara skog, ha kvar grönytor och stigar är ett 
centralt tema.

MEDBORGARDIALOG

Fotografi från medborgardialogen i maj 2018.
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HJALMARSMUREN PLANPROGRAM

GRILLPLATS

PLATSER - 
Många aktiviteter sker på flera ställen i området och är därför inkluderade i 
fältbeskrivningarna. Följande aktiviteter har givits en specifik plats: 

LEKPLATS

SNÖUPPLAG, PULKA

BADA FÖTTERNA
ÅKA SKRIDSKOR

ÅKA PULKA

MORGONKAFFE PÅ HÖJDEN

BIHOTELL I GAMLA TRÄD

BYGGA KOJA

SKOG - 
All skog används av deltagarna och anses vara viktig för området.

FÄLT

BEFINTLIGA AKTIVITETER

SÄRSKILT VÄRDEFULL SKOG - 
Den centrala delen av skogen är markerad av många grupper som särskilt 
värdefull och används till att plocka svamp, bär, blommor och kottar, utflyk-
ter, ta skogspromenader, fågelskådning, fotografera, titta på djur och blom-
mor, leka lekar, njuta av naturen, återhämtning.

”MULLESKOGEN” - 
Denna del av skogen är markerad av flera grupper som ”Mulleskog”. Här 
sker undervisning för barnen och många gör utflykter hit, bygga kojor. 
Denna del tillhör också till den del som pekats ut som särskilt värdefull.

ÄNGS- OCH ÅKERMARK

GRÖN OAS

AKTIVITETER FÖR VILLAFÖRENINGEN

FOTBOLLSPLAN

STIGAR - 
De befintliga stigarna används till att motionera, springa, rasta hunden, ta 
naturpromenader, cykla, genvägar.

STRÅK

SKOTER/SKIDSPÅR - 
Längs med den östra sidan av skogen åker många skoter på vintern. 
Även en del av ängsmarken används till skoteråkning. Används även för 
skidåkning.

RIDNING - Stigarna längst åt väster används för ridning

Promenad till Storsjön

1

2

3

7

8

9

NJUTER AV GAMMAL SKOG10

4

5

6

1
8

3

2

9

7

9

6

5

4

10

MEDBORGARDIALOG
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FÖRBÄTTRINGAR

Rusta upp stigar (t.ex bark eller grus) , förbättra framkomlighet 
med broar över diken, belysning, bänkar, hundlatriner, utegym.

Sträckning som är lämplig att anpassa för rullstol och rullator

Uppmärkt skoterled (hastighetsreglerad) istället för fri körning, 
ridspår.

Bil och cykelväg

Lämplig yta att bygga bostäder på

Bevara så mycket skog som möjligt

Bygga ut koloniträdgårdarna

Plats för skola, förskola och äldreboende

Grönstråk, skärm mot befintlig bebyggelse

1

Rusta upp grillplats med bänkar , ved och vindskydd. Förbättra 
tillgängligheten

Rastgård för hundar i skogen

Cykelcross

Pumptrack

Nya fotbollsmål

2

3

3

4

5

4

5

Rusta upp lekplatsen

Kiosk och fik vid vändplanen

6

6

6

7

7

Fågeldamm

Förbjuda motorfordon

Skridskobana

8

8

9

9

10

11 Skidspår

12 Badplats med brygga

13 Undervisning

14 Utegym

10

11

12

12

13

2

1

14

STRÅK

FÄLT

PLATSER

MEDBORGARDIALOG
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HJALMARSMUREN PLANPROGRAM

DEL2: PROGRAMFÖRSLAG
Programförslaget visar hur området är tänkt att utvecklas i framtiden. De redovisas med förk-
larande text i kombination med fyra olika illustrationer. En övergripande för hela området som 
ger ett helhetsperspektiv, en för privat mark i form av kvartersmark, en för natur och stråk för de 
allmänna platserna och en för gator, gång och cykelvägar och parkering.
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PROGRAMFÖRSLAG

HJALMARSMUREN – EN 
NATUR(LIG) MÖTESPLATS
I en framtidsbild har Hjalmarsmuren utvecklats till en attrak-
tiv plats att bo, mötas och röra sig i med fokus på de gröna 
värdena. Hjalmarsmuren ska vara ett variationsrikt bostad-
sområde nära natur och grönska. Ett stenkast från hemmet 
finns alltid skogen och ängarna närvarande. Området ska 
uppmuntra till lek, aktiviteter och rörelse både i skogen, på 
ängsmarkerna och i parkerna.  
 
Byggnader och miljöer är anpassade till landskapet och kul-
turmiljön. I Hjalmarsmuren ska det finnas en blandning av 
boendeformer och boendetyper. Med en variation av villor, 
radhus och lägenheter skapas en variation av människor i 
olika åldrar och i olika skeenden av livet.  
 
Från Hjalmarsmuren är det nära till vardagsservice och kom-
munikationer in till Sandvikens centrum. Kopplingar till gång- 
och cykelvägar och övriga trafikstråk är sammanlänkade med 
stadsnätet. Hjalmarsmuren ska vara väl integrerat och en 
självklar del av Sandviken.  
 
Den kommunala servicen som tillkommit skapar arbetsplats-
er och ger en ökad närvaro under dagar och nätter. Det 
bidrar till att besökare och boende känner sig trygga på Hjal-
marsmuren.

Hjalmarsmuren: Socialt, Ekologiskt och 
Ekonomiskt hållbart.
Hjalmarsmuren ska utvecklas till ett levande område med 
variation i bebyggelse, funktioner och offentliga platser. Ett 
levande område medför folk i rörelse under hela dygnet 
vilket skapar trygghet. 
 
Vid framtagandet av området är fokus på ett aktivt bostad-
sområde med offentliga miljöer som uppmuntrar både barn, 
unga och vuxna till lek och rörelse. Offentliga miljöer som 
parker, odlingar, stråk och lekplatser skapar mötesplatser 
som främjar de sociala interaktionerna. 
 

EKOLOGISK
 HÅLLBARHET

BIOLOGISK
MÅNGFALD

PARK OCH
NATUR

TRYGGHET

SOCIAL
HÅLLBARHET

EKONOMISK
HÅLLBARHET

BLANDSTAD

HJALMARS-
MUREN

GRÖNA STRÅK

EKOSYSTEM- 
TJÄNSTER

VARIATION

NATURNÄRA

MÖTESPLATSER

KULTURMILJÖ

FÖRTÄTNING

AKTIVITETER

LEVANDE

SERVICE

KOPPLINGAR

Förslaget ska värna om närområdets kulturmiljö vad gäller 
landskapsbild och de bebyggelsemiljöer som finns. Befintliga 
och nya områden för rekreation ska skapas som främjar 
människors hälsa och välmående. 
 
Hjalmarsmuren ska ses som naturlig förtätning av Sandvik-
ens stadsnät med tydliga, trygga och tillgängliga kopplingar 
till Sandvikens stadskärna och övriga delar av staden. 
 
Bebyggelsen inom Hjalmarsmuren ska formas av blandade 
funktioner som möjliggör för flyttkedjor med variation 
gällande utformning och gestaltning. 
 
Boende i Hjalmarsmuren ska ha nära till servicefunktioner 
som exempelvis förskola, skola och äldreboende som fören-
klar det vardagliga livet. 
 
Hjalmarsmuren ska bibehålla en naturnära karaktär där 
gröna stråk bevaras och utvecklas. Det skapar förutsättning-
ar för ett rikt växt- och djurliv och värnar den biologiska 
mångfalden. 
 
Utformningen av park-, vatten- och naturområden ska i 
utbyggnaden av Hjalmarsmuren ses som en resurs som till-
handahåller ekosystemtjänster och som bidrar till en ökad 
livskvalité för boende i området.
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PROGRAMFÖRSLAG

Gestaltningsprinciper:

• Olika bebyggelsetyper anpassat för varje enskilt om-råde.
• Stråk och allmänna platser ska integrera tillkommande 

bebyggelse med befintliga bebyggelseområden.
• Offentliga platser ska utformas tillgängliga och upplevas 

som trygga, säkra och attraktiva.
• Bevara en grön korridor i den västra delen av nuva-

rande skogen i nord-sydlig riktning.
• Bevara och skapa större grönområden och för en sam-

manhängande grönstruktur.
• Öppna siktlinjer vid kvarvarande ängsmarker i norr och 

söder.
• Bebyggelsen ska bestå av blandad bebyggelse med olika 

upplåtelseformer. 
• I första hand rekommenderas bebyggelsens konstruk-

tion eller ytskikt uppföras i trä.

FÖRSLAGETS HUVUDDRAG

Kvartersmark

Parkmark

Naturmark - Skog

Naturmark - Äng

Vattendrag/dike

Gångväg

Befintlig stig

Skoterled

Grönstråk

Cykelväg

Huvudgata
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FÖRSLAGETS HUVUDDRAG
Programförslaget syftar till att Hjalmarsmuren ska vara en 
inbjudande, levande och grön stadsdel. I området skapas 
många mötesplatser, både i naturen men också bland den 
planerade bebyggelsen. Platsen blir funktionsblandad med 
variation av bebyggelse, verksamheter, parker och naturom-
råden.

Hjalmarsmuren kopplas ihop i norr från Sätragatan och 
i söder från Säljansvägen, väg 522, genom en huvudgata. I 
söder bildas en huvudgata som ansluter till Säljansvägen och 
i norr bildas en ny fyrvägskorsning vid Källgatan. Området 
kopplas även ihop med Björksätra genom fyra gång- och 
cykelvägar, ett antal mindre stigar samt gemensamma par-
kområden.

Samtliga vägar i framtida Hjalmarsmuren, vilket inkluderar 
bilvägar och cykel- och gångvägar, kommer att länkas ihop 
med övriga gatunät inom Sandvikens tätort för att underlät-
ta transporter runt om i Sandviken.

Offentliga platser är de platser som inte kommer att bli 
kvartersmark vid en exploatering. Dessa är natur- och 
parkmark, gatunätet och viss typ av service som kommunal 
förskola eller äldreboende. Det är viktigt att platserna utfor-
mas som tillgängliga för alla, att de ska upplevas som trygga, 
levande och attraktiva. Det ska vara en knutpunkt i området 
för såväl boende som besökare men också en öppen plats 
för alla att vistas på. 

I norr reserveras ytor för offentlig service för bland annat 
framtida behov av förskola, äldreboende eller liknande. Det 
är en lämplig plats för offentlig service då många personer  
passerar platsen samt att det är i gränsdragningen mellan 
flera stadsdelar.

Totalt kommer förslaget att möjliggöra mellan 150 - 200 
bostäder. I den mellersta delen av Hjalmarsmuren tillåts en 
högre täthet av bebyggelse med flerbostadshus och radhus. 

Mellan husen är det viktigt att grönområden finns för att 
kunna skapa tillgängliga gångleder mellan olika bostadsom-
råden. Exempelvis är parkområdena mellan föreslagen rad-
husbebyggelse i öster och befintlig bebyggelse i Björksätra 
ett viktigt inslag i miljön.

Den mellersta delen är även den största delen där sko-
gen kommer att försvinna vid byggnation. En högre täthet 
av bebyggelse skapar ett större underlag för att bygga på 
platsen och för att ge plats åt fler invånare. Det är viktigt 
att naturkänslan bibehålls och med flerbostadshus uppfattas 
utemiljöerna till byggnaderna mer allmänna än exempelvis 
inhägnade tomter på friliggande villor.

I den södra delen blir bebyggelsen mer utglesad än övriga 
områden och där kommer friliggande villor att tillåtas. Det 
smälter väl in med bebyggelsen längs med Säljansvägen, väg 
522, som har en lägre bebyggelsetäthet och en mer lantlig 
miljö.

De ängsmarker som bevarats i norr och i söder spelar en 
viktig roll för hela området. Ängsmarken visar på den lantliga 
miljön i området och bevarar siktlinjerna ner till Storsjön 
men även till skogsområdet från Sätragatan. Det är även 
viktigt med passager i området både för människor och djur. 
Passagerna säkerställs genom olika öppningar i nord-sydlig 
riktning och det är viktigt att öppningarna inte byggs för.

Den skog som bevaras får ett utökat skydd i och med att 
området planläggs som naturmark. Den västra delen av 
Hjalmarsmurens skog bevaras och en grön korridor blir 
kvar som sträcker sig från Nygårdsskogen i norr ända ner 
till Storsjön. Förutom den gröna korridoren bevaras även 
två större skogsområden vilket är en stor yta av nuvarande 
skogen i söder samt det västra skogsområdet mot Sand-
stensvägen.

PROGRAMFÖRSLAG
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KVARTERSMARK

Flerbostadshus med variation i utformning, höjd, och plac-
ering. Placeras nära gatan så att gårdarna möter natur-
marken. Referensbild från Berryfields, England.

Flerbostadshus

Radhus med liten förgård och 
varierad färgsättning.  Trädgård på 
baksidan som möter parkmarken. 
Referensbild från Nacka.

Radhus

En utbyggnad av småhusbebyg-
gelsen i området med varierande 
fastighetsstorlekar. Småhus 
definieras som villa, radhus, stads-
radhus, kedjehus, parhus och frit-
idshus. Fritidshus är däremot inte 
aktuellt på platsen.

Småhus

Service

Servicefunktioner placeras utmed 
Sätragatan. Bra läge för t.ex. skola, 
vård, butik eller annat verksamhet 
som kan finnas i ett centrum. 
Referensbild: Tallmon äldreboende 

Service - Centrumverksamhet

Service och bostäder 

Bostäder - Flerbostadshus

Bostäder - Radhus

Bostäder - Småhus

Natur- och parkmark
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KVARTERSMARK
Med kvartersmark avses all mark som inte är allmän 
platsmark d.v.s. naturmark, parkmark eller vatten. Utbygg-
naden av Hjalmarsmuren ska genomföras utan att småstads-
karaktären förvanskas. Bebyggelsen kommer sträcka sig från 
Sätragatan i norr till Säljansvägen i söder. Hjalmarsmuren 
ska präglas av en varierad bebyggelse med olika typer av 
bostäder och upplåtingsformer som skapar en intressant och 
trivsam miljö att bo, vistas och röra sig i. Närheten till natur- 
och parkmark kommer vara påtaglig genom hela området 
och mindre parkytor gör även att områden med tätare 
bebyggelse upplevs småskalig. Totalt kommer Hjalmarsmuren 
att möjliggöra för mellan 150 - 200 bostäder. 

I programområdets södra och västra del, i plankartan gul-
markerat, kommer ny bebyggelse främst att bestå av glesare 
bebyggelse i form av friliggande villor eller parhus i högst två 
våningar. För småhus- och radhusområden med gräns mot 
huvudgatan ska in- och utfarter samlas till en gemensam för 
berörda fastigheter.

Centrumanvändning som butik, restaurang etc. kan tillåtas i 
mindre skala.

Gestaltningsprinciper, småhus:
• Ny bebyggelse mellan 1-2 våningar. 

• Fastighetsstorlekar kan variera mellan 800- 1500 m2.

• Tillkommande bebyggelse ska uppföras med hänsyn till 
omkringliggande bebyggelses karaktärsdrag.

Det östra området, i plankartan rödmarkerat, kommer bestå 
av radhus. Samtliga längor med radhus kommer att ha bak-
gårdar mot parkområde vilket skapar goda förutsättningar 
för lek och rekreation. Radhusområden kan ofta upplevas 
ensidiga och för att skapa en variation i området utformas 
husen med fördel med varierande entréer och förgårds-
mark. För att främja den sociala närvaron och ge utrymme 
för möten placeras relativt nära gatan, dock kan förgårds-
markens djup variera från tomt till tomt. 

In- och utfart kommer ske från varje enskild tomt direkt 
mot lokalgata.

Gestaltningsprinciper, radhus:
• Ny bebyggelse i högst 2 våningar.

• Variation i entréutformning och förgårdsstorlek efter-
strävas.

• Bakgård ska gränsa till parkområden.

Hjalmarsmurens centrala del, i kartan för kvartersmark, 
koncentreras den tätare bebyggelsen med småskaliga fler-
bostadshus i varierande utformning. Området förläggs i 
direkt anslutning till skogen för att minska den upplevda 
privatiseringen av naturmark som kan uppstå med villa- eller 
radhustomter mot skogen.

Gestaltningsprinciper, flerbostadshus:
• Utformningen av bebyggelsen ska vara varierande både 

gällande husens placering, arkitektur och materialval.

• Gemensamma ytor placeras i anslutning mot natur- och 
parkmark.

Utmed Sätragatan, brunt område i plankartan, ges utrymme 
för ett område med allmänt ändamål. Närheten till na-
tur– och ängsmark gör att området lämpar sig bra för t.ex. 
förskola, äldreboende eller liknande. Området ligger även 
strategiskt bra till utmed Sätragatan för angöring med trans-
porter eller bil.

Gestaltningsprinciper, service:
• Ny bebyggelse får uppföras i 1-4 våningar.

• Tillkommande bebyggelse ska koncentreras mot 
Sätragatan.

• Parkeringsplatser ska inte förläggas mot Sätragatan. 

PROGRAMFÖRSLAG
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NATUR- OCH PARKMARK

Den nya parkmarken ska bidra till högre 
social hållbarhet genom att sammankoppla 
olika aktivitetsområden i området. Exempel 
på vad ett aktivitetsområde kan vara är 
lekplatser, utegym, odlingslotter, sittplatser, 
dagvattendamm och andra gemensamhet-
sanläggningar.

Bild från mostphotos.se

Aktivitetsområden

Hjalmarsmuren utgör en viktig länk 
i stadens övergripande grönstruktur 
och har en viktig roll för den biologiska 
mångfalden. Västra delen av området 
bevaras i enlighet med Sandvikens 
översiktsplan därför som natur. Bild från 
Hjalmarsmuren

Grönstråk

Ekosystemtjänster ska synliggöras 
och betraktas som resurser inom 
parkmark. Referensbild från 
dagvattendamm i Gävle.

Ekosystemtjänster

Förslaget innebär att stora delar av den södra och mell-
ersta skogen kvarlämnas som naturmark. Vissa stigar kan 
behöva tillgänglighetsanpassas genom exempelvis grus-
beläggning. Referensbild från Molkom.

Naturmark

Parkmark

Naturmark - Skog

Naturmark - Äng

Vattendrag/dike

Grönstråk

Cykelväg

Mellan tillkommande och befintlig bebyggelse förseslås 
parkstråk som sammankopplar och ökar framkomligheten 
i området. 
Referensbild från ett projekt i Bjärred, av Arkitema. 

Sammanhängande parkmark
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NATUR OCH STRÅK
Naturmarken är betecknat med mörkgrönt i kartan och 
illustrerar de skogsområden som kommer att finnas kvar vid 
kommande exploatering. Förslaget innebär att stora delar 
av den södra skogen som innefattar Mulleskogen och den 
mellersta skogen bevaras och får beteckningen naturmark i 
en detaljplan.  Att området blir planlagt med natur innebär 
att kommunen säkerställer att området bevaras som natur i 
framtiden. Områdena kräver inte skötsel utan då finns istäl-
let beteckningen parkmark. Naturmark sköts inte mer än 
enligt fastighetsägarens skötselplan eller genom viss städning, 
karaktären av ett friväxande grönområde är dock viktigt att 
bevara. 

I skogen kommer stigarna finnas kvar och utvecklas. Stigarna 
bör fortsättningsvis ha karaktären av skogskänsla. Förslagsvis 
kan sommarcykelväg anläggas längs med spåren för att göra 
dessa mer tillgängliga för olika typer av funktionsvariationer 
samt för cykling. Efter önskemål att upprätta sopkärl kan 
vissa stigar tillåta detta då ett ökat invånarantal ställer högre 
krav på återvinning. Grillplatsen i Mulleskogen kan utvecklas 
och bli en knutpunkt i det södra området. Fler eldstäder och 
sittplatser kan göra platsen till en populär knutpunkt för de 
boende i området. En viktig passage genom skogen kommer 
att vara i nord-sydlig riktning i den västra delen av skogen. 
Det finns även utpekat i kartan för natur. Där kan gångstråk 
samsas med en skoterled på vintern och tanken är att 
stråket ska vara ett huvudstråk med flera funktioner.

Västra delen av skogen och ängarna i norr och söder bev-
aras och är ett grönstråk som sträcker sig ända upp till 
Nygårdsskogen i Stensätra och åt det andra hållet ner till 
Storsjön. Det är en viktig passage i nord-sydlig riktning och 
karaktären är detsamma som tidigare. Österut finns sparad 
skogsmark som tar sig in till den nya bebyggelsen. Det är vik-
tigt att det finns sparad skogsmark för att kunna gå emellan 
Hjalmarsmuren till Björksätra i olika riktningar. 

Ett grönområde med användningen park ska även finnas 
mellan Björksätra och Hjalmarsmuren. Grönområdet kom-
mer att ha ett mellanrum mellan stadsdelarna utan att det 
uppfattas som en barriär eller två helt olika platser. Här är 
tanken att mötesplatsen blir grönområdena och där de olika 
stadsdelarna möts.

Gestaltningsprinciper: 
• Framkomligheten på stigarna ska förbättras genom att 

bland annat förändra markunderlaget.

• Stigarna ska vara upplysta utan att de blir störande för 
andra boende i området.

• Sopkärl bör finnas på vissa anlagda stråk, ex. för som-
marcykelvägar och gång- och cykelbanor.

PARKMARK
Parkmark är den del i natur- och parkmarkskartan som är 
ljusgrön och består av anlagda parker som regelbundet sköts 
av fastighetsägaren. Det är viktig att anlägga parkmark för 
att skapa gröna ytor mellan husen och som promenadstråk 
in till skogen. Här kan också en bättre tillgänglighet uppnås 
än inne i skogsområdet. I den norra och största parken kan 
bland annat ett utegym anläggas för förbipasserande mo-
tionärer.

Genom att spara gröna stråk, både till Nygårdsskogen men 
även i öst-västlig riktning via parkmark, gynnas naturvärdena 
och den biologiska mångfalden då arter och växter enklare 
kan transportera sig emellan. Det är viktigt att träd finns i 
parker som gör det enklare för fåglar att transportera sig. 
Även växter och vegetation som gynnar pollinerare är en 
fördel att ha i parkerna.

Natur- och parkmark är ett utmärkt sätt att avleda reg-
nvattnet till och från hårdgjorda ytor i området. Från de 
hårdgjorda ytorna kan regnvattnet ledas i diken in till natu-
rområdet eller till parkmarken. Vid behov kan det bli aktuellt 
med att anlägga dammar som tar hand om regnvattnet. Det 
är ibland vanligt att dammar brukar placeras i parker, se bild 
nedan.

Blir regnvattenmängderna så pass betydande att inte dag-
vattendammar eller naturlig infiltration räcker kan det bli 
aktuellt att bygga underjordiska vattenmagasin för att före-
bygga framtida översvämningar. Även rening av regnvatten 
från vägar och parkeringar kan bli aktuellt. Beräkningar på 
100-årsregn bör tas med i kommande dagvattenutredningar 
för kommande detaljplaner.

Gestaltningsprinciper: 
• Parkmark ska anläggas som grönytor mellan bebyg-

gelseområden.

• Dagvattenhanteringen ska synliggöras och betraktas 
som en resurs inom parkmark.

• Parker ska inbjuda till spontanmöten genom t.ex. 
sittplatser och bord.

• Parker ska inbjuda till aktiviteter genom t.ex. fotboll-
splan, utegym, lekplatser, odling eller liknande.

PROGRAMFÖRSLAG
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GATOR, CC-VÄGAR OCH PARKERING

Regnbäddar och gång- och cykelvägar utmed den nya huvdga-
tan är viktiga för gaturummet. Exempelbild från Mossvägen. 

Huvudgata

Nya cykelvägar i både öst-västlig 
och nord-sydlig riktning ökar 
framkomligheten för omgivnin-
gen. Bildexempel på cykelväg 
som integreras i skogs- eller 
parkmark. 

Cykelväg

Lokalgator ska utformas med 
fokus på tillgänglighet och ori-
enterbarhet. Återvändsgator bör 
undvikas. Beroende på behov kan 
gatornas bredd variera.  Exempel-
bild från Torggatan, Sandviken.

Lokalgata

Nya busshållplatser för kollek-
tivtrafik längs den nya huvudga-
tan ökar tillgängligheten för 
hållbart resande i området.Bild 
från mostphotos.se

Busshållplats

Huvudgata

Lokalgata

Cykelväg

Natur och parkmark
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GATOR, GC-VÄGAR OCH PARK-
ERING
I central del för att planprogrammets mål och framtidsvi-
sioner ska kunna förverkligas är gator, stråk och platser som 
integrerar programområdet i befintlig bebyggelsestruktur. 
Hjalmarsmuren ska vara en infrastrukturell länk med tydliga 
förbindelser i alla väderstreck, oavsett transportmedel. För 
att förenkla orienterbarheten och stadsmässigheten delas 
gatunätet in i tre hierarkiska nivåer, huvudgata, lokalgata och 
gång- och cykelväg. Varje nivå bör utformas i enlighet utifrån 
föreslagna gatusektioner. 

Gatustrukturen är uppbyggd så att trafiken ska fördelas 
inom området genom att in/utfart från bostäder sker mot 
lokalgator som sedan ansluter till huvudgatan.

Den föreslagna kopplingen mellan Sätragatan och Säljans-
vägen, väg 522, illustrerad med röd färg i kartan för gator, 
gc-vägar och parkering, ska utformas som en huvudgata. Vägen 
ska fungera som områdets huvudgata.

Kopplingen kommer avlasta befintliga villagator i framförallt 
Stensätra från genomfartstrafik till och från Säljansvägen, väg 
522. Eftersom det inte finns någon självklar koppling norrut 
för biltrafik från Säljan kommer den föreslagna huvudgatan 
knyta samman staden och förenkla resor med bil och kollek-
tivtrafik.

Övriga gator för biltrafik inom planprogrammet ska utfor-
mas som lokalgator. Lokalgatorna ska ansluta till huvudgatan 
och urformas med fokus på tillgänglighet och orienterbarhet. 

Återvändsgator bör därför undvikas.  Mötet mellan bebyg-
gelse och gaturum ska vara händelserikt och möjliggöra för 
spontanmöten. Entréer och trappuppgångar ska i största 
mån därför vändas mot lokalgata. 

Programförslaget är utformat så att det ska vara enkelt, 
säkert och naturligt att välja promenaden, cykeln eller kollek-
tivtrafiken till vardags. Nya gång- och cykelvägar inom områ-
det knyter samman Säljan och Stensätra vilket förenklar och 
förkortar resor med hållbara transportmedel. 

Parkering för villa- och radhusområden kommer förläggas 
till egen fastighet. Stora markparkeringar i anslutning till den 
tätare bebyggelsen ska med hänsyn till estetik och markan-
vändningseffektivitet undvikas. Spridda parkeringslösningar 
som integreras och vävs in i bebyggelsen ska istället efter-
strävas.

Spridda parkeringslösningar kan bestå av t.ex. fler mindre 
parkeringsplatser kompletterade av gatuparkeringar. Park-
eringsplatser ska där det är möjligt med hänsyn till mark-
förutsättningarna utformas med dränerande beläggning som 
t.ex. marksten eller gräsarmering. 

Gestaltningsprinciper: 
• Sopkärl ska finnas längs gång- och cykelvägar.

• Återvändsgator bör undvikas.

• GC-vägar och övergångställen ska tydligt belysas.

• Buskar och slyvegetation i direkt närhet till GC-väg ska 
undvikas med hänsyn till den upplevda tryggheten. 

• Parkeringsplatser ska spridas ut och kompletteras med 
gatuparkeringar.

PROGRAMFÖRSLAG
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DEL3: KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE
Konsekvenserna redovisar vad programförslaget får för konsekvens utifrån aspekterna miljö och sociala frågor. Genomförandet redo-
visar huvudmannaskap, en övergripande områdesindelning samt tidplan för kommande processer.
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KONSEKVENSER

Buller från trafik
Det är viktigt att hantera bullerfrågan vid all planering och 
särskilt när det gäller boendemiljöer, förskolor, skolor, parker 
och grönområden. I kommande detaljplanearbeten i områ-
det ska en redovisning ske på hur mycket buller som kom-
mande byggnationer och övrigt utsätts för från existerande 
omgivning men även hur mycket buller som kommande 
exploateringar kommer att skapa för omgivningen.

Programförslaget kommer att leda till en ökad trafik på gr-
und av nya vägdragningar, cirka 200 nya bostäder samt offen-
tlig service som exempelvis förskola och äldreboende. Ingen 
framtida simulering tas i beaktning i planprogrammet utan 
kommer att tas fram vid kommande detaljplaner. En framtida 
simulering av en ökad trafik bör visa prognosticerade trafik-
flöden på minst 20 år framåt.

Störst ökning av fordonstrafik förväntas ske på Sätragatan 
och Säljansvägen, väg 522, i och med en ny huvudled genom 
Hjalmarsmuren. Trafik från Hjalmarsmuren kommer att ledas 
antingen söderut på Säljansvägen eller norrut på Sätragatan. 
Bullernivåerna längs med huvudgatan inom Hjalmarsmuren 
förväntas inte orsaka bullernivåer som överstiger gällande 
riktvärden. Skulle riktvärdena överstiga tas åtgärder fram i 
detaljplanearbetet som minskar bullernivåerna. Åtgärder kan 
exempelvis vara sänkta hastigheter, bullerdämpande beläggn-
ing, placering och utformning av bostäder, bullerskydd m.m.

I kommande detaljplanearbete bör man noggrant utreda 
effekterna av trafiken i och med att nya gatunät kopplas ihop. 
Hur gatorna ska trafikregleras kommer att undersökas när-
mare i detaljplanearbetet. Trafikregleringar kan vara att vissa 
gator blir enkelriktade eller att man endast tillåter gång- och 
cykeltrafik.

Naturvård
Programförslaget berör ett av de två områden som i 
naturvärdesinventeringen bedöms ha påtagligt naturvärde. 
Det område som pekades ut med påtagligt naturvärde i den 
sydöstra delen påverkas inte av planförslaget. Vattendragen i 
planprogrammets norra del påverkas dock av planförslaget. 
Vattendragets värden ligger främst i biotopvärdet och består 
av vattengynnade och vattenkrävande växtlighet som t.ex. 
vass, fräken och vattenveronika. 

I planförslaget kommer vattendragen införlivas i bebyggelsen 
och vara ett viktigt rekreationsinslag i den byggda miljön. Vat-
tendragen kommer också att vara en viktig del i områdets 
dagvattenhantering. Det går inte att utesluta att livsmiljöerna 
för vissa biotoper i och omkring vattendragen kommer 
försämras. Enligt naturvärdesinventeringen är det dock 
vattenförekomsten i sig som bedöms vara den viktigaste 
parametern för biotopvärdet i vattendragen. Vattenföringen i 
vattendragen kommer sannolikt att öka och inte att minska i 
och med ett genomförande av planprogrammet. 

De artvärden som påträffades i inventeringen, rödvingetrast, 

entita, stare, svartvit flugsnappare, gulsparv och tornseglare, 
bedöms enligt naturvärdesinventeringen inte påverkas nega-
tivt av en exploatering av området. 

Av de 17 objekt inom programområdet som omfattas av 
generellt biotopskydd påverkas 3 av planförslaget. Samtliga 
objekt som berörs är odlingsrösen. Dispens för att riva des-
sa måste sökas innan byggnation kan komma till stånd. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några 
påtagliga negativa konsekvenser för naturmiljön inom Hjal-
marsmuren. 

Friluftsliv
Programförslaget innebär att delar av skogen, främst i de 
östra och norra delarna ersätts med bebyggelse. En del av 
skogen som pekades ut i medborgardialogen som särskilt 
värdefull för t.ex. att ta skogspromenader i, att plocka svamp, 
bär, blommor och kottar i, kommer att tas i anspråk. Ma-
joriteten av skogsmarken inom Hjalmarsmuren kommer 
dock att bevaras.

Vissa stigar och stråk kommer oundvikligen att försvinna. 
Att stigarna försvinner bedöms i sig inte som någon negativ 
konsekvens, så länge de ersätts med nya stigar. En exploater-
ing av Hjalmarsmuren som en grön och levande knutpunkt 
möjliggör också att kvaliteten och skicket på stigarna kan 
förbättras med t.ex. kutterspån eller liknande som kan öka 
tillgängligheten för funktionshindrade och äldre. 

Majoriteten av de områden som i medborgardialogen pe-
kades ut som platser för aktiviteter, t.ex. mulleskogen, fot-
bollsplanen och grillplatsen kommer dock att bevaras.   

Sammantaget är bedömningen att vissa negativa konsekvens-
er för friluftslivet kan komma att ske. Konsekvenserna 
bedöms dock inte vara av betydande karaktär så länge stigar 
som försvinner ersätts med nya och mer tillgänglighetsan-
passade stigar.

Strandskydd
Området är inte beläget inom strandskyddat område och 
omfattas därför inte av strandskyddet.

KONSEKVENSER
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Hjalmarsmuren ligger inom avrinningsområdet för vatten-
förekomsten Storsjön (WA56430952) och kan därför påver-
ka vattenförekomsten. Påverkan på en vattenförekomst kan 
bland annat orsakas av orenad hantering av dagvatten från 
parkeringar, vägar men också från bebyggelse.

Vattenförekomsten för Storsjön uppnår i nuläget inte god 
kemisk eller ekologisk status och påverkas bland annat av 
dagvattnet. Länsstyrelsen framhäver att det kan finnas fler 
miljöproblem med vattenförekomsten än det som redovisas 
i vatteninformationssystemet VISS. I kommande detaljpla-
nearbeten bör det framgå hur man hanterar dagvatten, 
snömassor, gatunät och avfallshantering på ett långsiktigt och 
hållbart sätt så att inte vattenförekomsten försämras.

Energi- och klimatpåverkan
Förslaget kommer att leda till en högre energiförbrukning i 
området i och med att mellan 150-200 nya bostäder möjlig-
görs. För uppvärmning av hus rekommenderas fjärrvärme i 
området då det kommer att dras längs med huvudgatan. Det 
är ett alternativ som har ett relativt lågt energi- och klimat-
avtryck.

Att uppföra byggnader i trä minskar energi- och klimatpåver-
kan då det är en förnybar råvara och framställningen ger 
mindre koldioxdutsläpp jämfört med betong, stål och tegel. 
Planprogrammet reglerar inte vilket typ av material byggnad-
erna ska uppföras på i området.

I och med ett fullt utbyggt område kommer antalet hårdg-
jorda ytor att öka. Vid nederbörd, och speciellt kraftiga 
nederbörd som endast infaller vart 100e år, ställs krav på 
omhändertagande av dagvatten på ett hållbart sätt. Syftet är 
att minska antalet översvämningar genom att ha lösningar 
som är dimensionerade för minst 100-årsregn.

I kommande detaljplanearbete bör dagvattenutredningar tas 
fram över hela området som säkerställer dagvattenhanterin-
gen och dimensionerar för 100årsregn.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är en platsbunden resurs som inte går att 
flytta eller återskapa. I Miljöbalkens 3 kap § 4 anges att 
jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
allmänna intressen och detta inte på ett tillfredställande sätt 
kan ske på annan plats.

Brukningsvärd jordbruksmark är mark som med hänsyn till 
läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Enligt rättspraxis och jordbruksverkets 
definition är brukningsvärd jordbruksmark ”den mark en 
lantbrukare väljer att bruka är brukningsvärd”. Stora delar 
av planområdet består av tidigare åkermark som idag är 
ängsmarken omgivna av bostadsområden. Marken har, med 
undantag av mindre områden i söder, inte brukats sedan 
1960-talet och är således inte att anse som brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Det är främst i de södra delarna, mot Säljansvägen, där mark 
som eventuellt kan klassas som brukningsvärd jordbruks-
mark behövs tas i anspråk. I kommande detaljplanearbete 
bör den brukningsvärda jordbruksmarken specifika värde 
utvärderas och avvägningar mellan markens värde som 
jordbruksmark respektive som utvecklingsområde för be-
byggelse göras. 

Sociala konsekvenser och trygghet
Planprogrammet syftar till att skapa ett område med blandad 
bebyggelse med olika upplåtelseformer som kan attrahera 
en befolkning i olika skeden i faser i livet och med olika so-
cioekonomiska förutsättningar. 

Förslaget möjliggör även för servicefunktioner som förskola 
och äldreboende vilket innebär att tillgängligheten till denna 
typ av service ökar både för omkringliggande bebyggelse och 
tillkommande bebyggelse. Föreslagna parkområden är plac-
erade som kilar mellan bostäderna och har potential att bli 
platser för lek och umgänge. 

Befintliga stigar och stråk inom Hjalmarsmuren saknar be-
lysning och kan upplevas otrygga och undvikas kvällstid. Ett 
genomförande av planen innebär att stigar och stråk kom-
mer belysas och tillgängliggöras vilket kan öka tryggheten i 
området på kvällstid.

Kulturmiljö
Områdets karaktär kommer att förändras samtidigt som 
hänsyn tas till omgivningen.  Ny bebyggelse i norra delarna 
kommer att göra anspråk på de öppna siktlinjerna vid ängar-
na. Det gäller främst i det nordöstra hörnet av området där 
siktlinjer försvinner från Sätragatan ner  mot Hjalmarsmuren. 
I de nordvästra delarna bevaras ängarna och skogen vilket 
fortfarande ger öppna siktlinjer som kännetecknar områdets 
karaktär. De södra delarna bedöms ge minst påverkan på 
det befintliga landskapet eftersom ängarna, som tidigare varit 
jordbruksmark, bibehålls. Bebyggelse är endast föreslaget i 
anslutning till befintlig bebyggelse öster om Stillbergs väg.

I omgivande stadsdelar runt Hjalmarsmuren finns bebyggelse 
uppförda i olika tider med en variation i uformning och ut-
seende. Föreslagen bebyggelse har gestaltningsprinciper att 
förhålla sig till som har koppling till den omgivande bebyg-
gelsen. 

Det som utmärker sig i planförslaget är flerbostadshusen i 
ett område med hög andel villabebyggelse. Detta för att öka 
tätheten samt för att flerbostadshusens gårdsyta kan länkas 
samman med det bevarade skogsområdet.

På grund av omgivningens breda variation av utformning 
och utseende bedöms inte planförslaget ge en försämring av 
områdets kulturmiljö. I kommande detaljplanearbete rekom-
menderas en mer utförlig utredning av kulturmiljövärdena. 
för bebyggelse.

När det gäller kulturmiljövärden för lämningar så som sten-
murar, stenrösen, åkerholmar och småvatten ska en ansökan 
om ingrepp göras hos Länsstyrelsen. Det som kan påverkas 
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av bebyggelsen är främst de i naturvärdesinventeringen ut-
pekade ytor och linjer för påtagligt naturvärde men också 
de ytor och linjor som innebär generellt biotopskydd. I norr 
finns det grävda diket med påtagligt naturvärde att ta hänsyn 
till. Sen finns det en liten stenmur i mellersta östra delen av 
området samt några mindre stenmurar, stenrösen och åker-
holmar i de södra delarna där bebyggelse pekas ut.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem 
tillhandahåller som direkt eller indirekt bidrar till människans 
välbefinnande.  Ett ekosystem kan ses och brytas ned i olika 
nivåer, ett ekosystem kan vara t.ex. en stadspark, en insjö, en 
skog eller hela planeten. Ekosystemtjänster är beroende av 
levande organismer och att se, vårda och värna grön infras-
truktur kan vara avgörande för produktionen av ekosystemt-
jänster. 

Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier:

• Försörjande - t.ex. spannmål, virke och dricksvatten

• Reglerande - t.ex. pollinering, luft- och vattenrening och 
koldioxidlagring

• Kulturella - t.ex. friluftsliv, hälsa och rekreation

• Stödjande - t.ex. jordmånsbildning och fotosyntes

Ekosystemtjänstanalys 
Planområdet omfattar mestadels naturmark i form av skogs- 
och ängsmark. Ur ett ekosystemtjänstperspektiv innebär 
förslaget att delar av natur- och grönområden försvinner 
vilket leder till att kapaciteten och produktionen av vissa 
tjänster minskar. Å andra sidan har de bevarade grönstråken 
tillsammans med anslutande park- och grönytor inne i be-
byggelsen förutsättningar att öka kapaciteten och produk-
tionen av andra tjänster. Bara det faktum att det tillkommer 
bostäder i naturnära områden gör t.ex. att områdets kapac-
itet att tillhandahålla den kulturella ekosystemtjänsten friluft-
sliv ökar. Ekosystemtjänster är per definition inte en tjänst 
förrän människan nyttjar den. 

Reglerande ekosystemtjänster
Skog bidrar genom fotosyntesen med koldioxidlagring 
som minskar luftföroreningar. Eftersom andelen skogsmark 
inom området kommer att minska samtidigt som andelen 
hårdgjorda ytor kommer att öka minskar också områdets 
kapacitet att bidra med koldioxidlagring. Det går dock gen-
om att tillskapa grönytor och trädplanteringar att till viss del 
kompensera för förlusten av koldioxidlagring.  

Vattenrening och vattenreglering är två ekosystemtjänster 
som sker genom infiltration i marken och fördröjning av 
vattenflöden genom t.ex. vegetation och våtmarker. Eftersom 
andelen hårdgjorda ytor kommer att öka kommer ytavrin-
ningen från bebyggd mark och avrinningshastigheten att öka. 
Genom såväl storskaliga som småskaliga tekniska lösningar 
som t.ex. dagvattendammar, regnbäddar och översvämn-
ingszoner går det att få positiva effekter på dagvattenhan-
teringen samtidigt som det rekreationella och kulturella 

värdet också kan öka.  Dagvattenhanteringen behöver 
utredas ytterligare under detaljplaneskedet. 

Pollinering kan potentiellt gynnas om vegetation som 
gynnar pollinatörer anläggs, både inom kvartersmark 
och allmänna platser. 

Försörjande ekosystemtjänster
I den södra delen kommer ytor av jordbruksmark att 
tas i anspråk och markens kapacitet till matproduktion 
försvinner. Eftersom den odlingsbara marken som förs-
vinner till storleken är begränsad kan t.ex. odling inom 
egna fastigheter och/eller samlade stadsodlingslösning-
ar fungera som fullgod kompensation.

Kulturella ekosystemtjänster
Andelen skogsmark i området kommer att minska 
vilket innebär att vissa rekreationsvärden, som till ex-
empel naturupplevelser, kommer att minska i området 
som helhet och förloras helt på exploaterad mark.

Väl utformade park- och grönområden kan dock, om 
de utformas med hög tillgänglighet och kvalitet, förstär-
ka möjligheterna till rekreation, särskilt för grupper 
som t.ex. sjuka, barn, eller äldre som kan ha svårt att på 
egen hand utnyttja befintliga stigar i skogsmarken. 

Planförslaget innebär att mötesplatser kommer 
att tillskapas inom såväl parkmark som naturmark. 
Sittplatser i grönstruktur, platser för lek och aktivitet 
och väl utformade stråk ökar möjligheterna till sociala 
interaktioner. 

“Mulleskogen” i skogsområdets södra del är en viktig 
plats för naturpedagogik i form av utflykter för närlig-
gande skolor och förskolor. Det är av stor vikt att 
platsen bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

Stödjande ekosystemtjänster

Det befintliga natur- och skogslandskapet är enligt 
naturvärdesinventeringen relativt artfattigt. Det finns 
därför goda förutsättningar att kunna öka den biolo-
giska mångfalden genom väl planerad utformning samt 
bra skötsel av parkytor och planteringar. 
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Huvudmannaskap
Som regel ansvarar staten via Trafikverket för vägar medan 
kommunerna ansvarar för gator, såvida anläggningen inte ägs 
och drivs i föreningsform som samfällighet eller ekonomisk 
förening.  

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. 
Huvudregeln är dock att kommunen är huvudman för de 
allmänna platserna.

Huvudmannaskapet bestäms i och med detaljplanearbetet. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ans-
varar för drift och underhåll av gatorna som finansieras med 
kommunala skattemedel.  Ansvaret omfattar t.ex. avvattning, 
belysning, förnyande åtgärder, snöröjning och halkbekämp-
ning. 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. vägförening, 
bestående av enskilda fastighetsägare. 

Huvudmannaskapet i detta område bör vara kommunalt 
eftersom det inte finns några särskilda skäl till att områdets 
huvudmannaskap ska vara enskilt. Kommunalt huvudmannas-
kap föreslås vid bildandet av detta nya bostadsområde. 

Områdesindelning
De ytor som är inritade i kartan Förslagets huvuddrag kan 
delas in i olika områden kopplat till hur de kan detaljplaneras 
och genomföras. Indelningen syftar inte till att beskriva om 
när eller i vilken ordning det ska ske utan pekar endast på 
lämpliga indelningar för den fortsatta processen med detal-
jplanering.

Alla ytor utpekade längs med huvudgatan genom Hjal-
marsmuren bör utföras vid ett och samma tillfälle. En detal-
jplan bör omfatta hela området med undantag för det västra 
området vid Sandstensvägen. Det området kan detaljplane-
ras enskilt eftersom ytan inte är beroende av en huvudgata 
och att infrastruktur finns nära till hands.

Verksamhetsområde
Sandviken Energi Vatten AB är VA-huvudman och har ansvar 
för utbyggnaden av VA i ett område efter det att beslut har 
fattats om att inrätta verksamhetsområde. Det är kommun-
fullmäktige i Sandvikens kommun som beslutar om nya verk-

samhetsområden.

VA-utbyggnaden ska enligt VA-planen prioriteras utifrån föl-
jande parametrar:

- Bebyggelsestorlek och täthet

- Påverkan på yt- och grundvatten

- Förväntad samhällsutveckling

- Genomförbarhet (teknisk och ekonomisk)

Planförslaget möter alla parametrar och på grund av områ-
dets omfattning ska området ingå i ett verksamhetsområde. 
Beslut om verksamhetsområde tas vid Kommunfullmäktige i 
Sandvikens kommun i samband med antagande av detaljplan 
för området.

Tidplan
Planprogrammet förväntas antas under hösten 2021 och 
därefter startas detaljplanearbetet, som beräknas pågå fram 
till årsskiftet 2023/2024. Skedena efteråt är projektering av 
vägar, fastighetsbildningar och bygglov innan genomförande 
kan påbörjas.

Tidplanen är preliminär och kan ändras under processens 
gång.

Utredningar till detaljplanen
Preliminära utredningar som kompletterar detaljplanen re-
dovisas nedan men kan komma att ändras beroende på olika 
omständigheter. 

- Komplettering till naturvärdesinventeringen - Fördjupad 
artinventering - Undersöker närmre vilka skyddade dju-
rarter som finns i området efter inkomna yttranden. Grod- 
och kräldjur och andra skyddade arter har observerats på 
platsen. Ansökan till Länsstyrelsen kan även behövas för att 
ta bort stenmurarna som omfattas av generellt biotopskydd.

- Hydrogeologisk utredning - Undersöka grundvattnet och 
hur det påverkas av byggnation.

- Dagvatten - Studera hur regnvatten och spillvatten ska 
fördröjas och infiltreras.

- Buller - Ökning av buller kan ske på grund av en ökad 
mängd trafik.

- Arkeologisk förundersökning - Flera fornlämningar har ob-
serverats i närområdet vilket ökar chanserna att fornlämn-
ingar kan finnas inom planområdet. Förundersökningen tittar 
i första steget på om det kan finnas fornlämningar i området. 
Beställning sker via Länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen.

- Trafikutredning - Ta fram en simulering på hur mycket 
trafiken kan antas öka och byggtrafik under byggnation.

- Komplettering av geotekniska undersökningen
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