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Inledning och bakgrund

Mål och syfte
Hösten 2020 och våren 2021 har Ekologi-
gruppen arbetat med att ta fram tre förstu-
dier: Forsbacka centrum, Forsbacka 
strandpromenad samt Ålborg. Under arbe-
tets gång med strandpromenaden och 
centrum visade det sig att dessa två 
områden är nära sammankopplade och 
utformningen i dessa beroende av varandra. 
Därför beslutades det att dessa två områden 
skulle utredas i gemensam förstudie med ett 
helhetsgrepp över området runt centrum 
och strandpromenaden. 

Syftet med förstudien för Forsbacka 
centrum, eller entré Forsbacka som området 
också benämns, är att föreslå en inbjudande 
och mer trevlig utformning för området 
kring livsmedelsaffären, båtklubben och par-
keringen vid sporthallen. 

Målet med centrums nya utformning är: 
 • En trevligare, mer inbjudande och tydligare 
entré till Forsbacka. 

 • En upplevd sammanbindning av Forsbacka 
centrum och båthamnen med siktlinjer 
mot Storsjön. 

 • Upplevelsen av att området är en tydlig 
plats.

Syftet med förstudien för strandpromenaden 
är att ta fram ett förslag på sträckning av 
etapp 1 av strandpromenaden samt föreslå 
utformning med materialval. 

Målet med Strandpromenadens nya 
utformning är: 
 • Framkomlighet längs med strandlinjen och 
anläggandet av ev bryggor.  

 • En ökad tillgänglighet till Storsjön för både 
boende och besökare i Forsbacka

 • Upplevelsen av att området är en tydlig 
plats.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Översiktskarta över centrum, strandpromenaden och det omgivande Forsbacka. (Karta från Lantmäteriet 2020)
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Befintliga naturvärden
De huvudsakliga naturvärdena i området är 
knutna till de gamla träd som dels står öster 
om Valbovägen, dels längs med Storsjöns 
strand.  Två tallar som står vid korsningen 
mellan Valbovägen och Storgatan bör 
värnas, liksom grövre alar vid stranden. 
Huvudelen av de grönytor som ryms inom 
utredningsområdet är ensartade gräsmattor 
som bedöms ha mycket låga värden för bio-
logisk mångfald.

Forsbackas utveckling
Forsbacka är utpekat i översiktsplanen som 
ett område för ny bebyggelse med förutsätt-
ningar att växa.

 Fram till 2030 beräknas 200-300 nya 
bostäder byggas i orten. När Forsbacka växer 
ökar centrumets betydelse som mötesplats. 
Marken runt åkeriverksamheten i söder om 
utredningsområdet kommer inom snar 
framtid att bebyggas med radhus enligt 
detaljplan Forsbacka 3:72 m.fl., Valbovägen 
579. 

Kulturhistoria
Bruksmiljön utgör ett riksintresse kulturmil-
jövård. Centrala Forsbacka har en blandad 
karaktär med flerfamiljshus från 50-, 60- och 
70-tal. Längs Storgatan ligger bruksbostäder 
från slutet av 1800-talet som är skyddade. 

Tidigare har det funnits ett konstverk som 
målats av den lokala konstnären Inga 
Andersson tillsammans med elever från 
Forsbacka skola på kortsidan av fasaden på 
Mariagatan 1. Konstverket togs fram på 
70-talet och togs nyligen bort i samband 
med en tilläggsisolering. 

Markförhållanden
Jordarten i området består av morän. Detta 
är ofta en fördel vid anläggning då marken 
inte är så sättningskänslig. Det finns inga 
kända markföroreningar, men på den närlig-
gande fastigheten Forsbacka 3:72 har påträf-
fats markföroreningar. De geotekniska 
förutsättningar är okända och bör utredas 
vidare.

Rekreation
Storsjön och området kring sjöns utlopp i 
Gavleån är ett attraktivt friluftsområde för 
aktiviteter som fiske, långfärdsskidåkning, 
bad, paddling, vattenskidåkning och båtliv. 
Ortsanalysen som togs fram 2014 pekar på 
att det saknas offentliga mötesplatser att 
vistas på i det centrala Forsbacka

Trafik
Vid vägarbeten på E16 dras ibland trafiken 
om genom Forsbacka längs Valbovägen. 
Detta påverkar Forsbacka centrum i och 
med att kraven på vägbredd och liknande 
sätter snäva ramar för vägen utformning. 
Längs Valbovägen/Sandviksvägen går en 
stor andel tung trafik, i anslutning till 
området finns bland annat Storvikstvätten 
som har ett stort antal leveranser. 

Bristen på cykelvägar samt att bussen 
genom Forsbacka enbart går en gång i 
timmen bidrar till att bilen är ett viktigt färd-
sätt i Forsbacka. 

Det planeras för ett regionalt cykelstråk från 
Sandviken till Gävle. I Forsbacka kan förut-
sättningarna att ta sig fram med cykel eller 
till fots förbättras. 

Storgatan har karaktär av en huvudgata 
genom orten. Den knyter ihop den gamla 
bruksmiljön med centrum. 

Verksamheter och funktioner på platsen
I nuläget finns en livsmedelsaffär, en bensin-
station, en frisörsalong samt en pizzeria på 
platsen. Skola, bibliotek och idrottsplats 
ligger i nära anslutning till platsen. 

Jordartskarta från SGU. Hela området täcks av morän, 
ljusblått i kartan. (Källa SGU 2020)

Områdets förutsättningar
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Arbetet med att ta fram denna förstudie har 
skett i tätt samarbete med Forsbacka 
utvecklingsgrupp. Deras lokalkännedom har 
varit ovärderlig. Under arbetsprocessen har 
två fältbesök utförts med deltagare från 
utvecklingsgruppen samt en workshop. 

Under workshopen deltog även represen-
tanter från Gävle kommun, högskolan i 
Gävle och näringsliv samt föreningar i Fors-
backa. På grund av pågående pandemi 
utfördes workshopen på distans med hjälp 
av Teams och det digitala skissverktyget 
Mural. 

Valbovägens utformning diskuterades 
mycket under workshopen, och det fanns 
flera önskemål om att göra så att vägen upp-
levs säkrare och inte utgör en lika stor barriär. 
Åtgärder som nämndes var bland annat 
refuger och planskilda övergångsställe. Då 
Trafikverket har höga krav på vägens funk-
tionalitet  och ingen samordning med Tra-
fikverket har skett inom ramarna för vårt 
uppdrag kommer vi inte fördjupa oss i dessa 
åtgärder i förstudien.

Parkeringsplatser var en annan viktig fråga. 
De finns en viss oro att det inte finns tillräck-
ligt med parkeringsplatser för framtida 
behov i centrum. Workshopdeltagarna vill 
gärna se en starkare koppling till Storsjön. 
Som en del av detta vore  en annan place-
ring av livsmedelsaffärens entré lämplig, 
riktad mot Storsjön. 

Genom platsbesök, workshop, inläsning och 
skissarbete har olika styrkor, svagheter, möj-
ligheter och hot utkristalliserats för platsen. 
Nedan redgörs för några styrkor och svag-
heter tematiskt. På de två nästkommande 
sidorna fortsätter analysen, dels med bilder 
från nulägets Forsbacka och dels med ana-
lysskiss med stråk, målpunkter och barriärer 
inom området. 

Trafik
Upplevelsen av ytan vid livsmedelsaffären 
idag är till stor del en logistiklösning, med 
utrymme för lastzon, bensinstation och par-
kering. Platsen saknar tydliga mötesplatser, 
sittplatser och dekorativa inslag. 

Valbovägen utgör idag en barriär. Det saknas 
trygga stråk för fotgängare och platser att 
ställa sin cykel. 

Ekologigruppen har utrett några lämpliga 
placeringar för parkering, men kan inte svara 
på hur det långsiktiga behovet för Forsbacka 
ser ut. 

Det vattennära läget
Närheten till Storsjön är en av områdets stora 
styrkor. 

En nackdel vid Storsjön strand är att många 
av bryggorna är avsedda för de som har en 
båtplats här, vilket gör att bryggorna kan 
upplevas privata och otillgängliga för den 
utomstående. Siktlinjerna mot vattnet är vik-
tiga men i nuläget skyms de av en återvin-
ningsstation. Genom att återvinningen 
flyttas blir kopplingen mellan Storsjön och 
centrum starkare. 

Idag kan det vara besvärligt att röra sig i ter-
rängen längs med stranden, genom sly, över 
höjdskillnader och sank mark. En strandpro-
menad bidrar till att alla får en möjlighet 
komma vattnet nära. 

Forsbackas historia som bruksort
Forsbacka kulturhistoria skulle kunna lyftas 
fram tydligare även vid centrum och strand-
promenaden. Längre österut har Storgatan 
en tydlig stadskaraktär som minner om 
ortens tidigare struktur, med trädalléer och 
bostäder för brukets arbetare. Storgatan 
förbi livsmedelsaffären skulle kunna knytas 
mer till denna karaktär. 

Inga Andersson konstverk har tidigare 
utgjort ett landmärke i centrum. Genom att 
återskapa det skulle platsens identitet 
stärkas. 

Stråk och noder
Livsmedelsaffären fungerar i nuläget som en 
mötesplats. Den ligger där två viktiga stråk 
möts; Valbovägen och Storgatan. Trots Val-
bovägens karaktär som barriär är den dess-
utom ett viktigt stråk för de som färdas med 
bil och bidrar till att många passerar 
centrum även på resor med annat mål. 

Storsjön utgör en målpunkt för rekreation 
och friluftsliv med möjlighet till bad, fiske 
och båtliv. Laduholmen är en närliggande 
målpunkt där det anordnas dans och fester 
regelbundet. 

Utsikt från Valbovägen mot Storsjön i vinterskrud.  Befintliga alar ramar in vyn och skapar också ett visuellt skydd från 
Valbovägen för den som vistas vid Storsjön. 

Dialogarbete Analys – Områdets styrkor och 
svagheter
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Entrén vid livsmedelsaffären. Parkeringen är idag en 
poteniellt farlig trafiklösning. Det finns inget utrymme att 
stanna till och mötas utanför entrén och inga sittplatser. 
Som fotgängare kan det upplevas otryggt att ta sig till 
entrén.

Återvinningsstationen skymmer siktlinje mot vattnet och 
förhindrar andra funktioner på platsen. Bakom återvin-
ningen skymtas två ståtliga tallar, en kvalitet på platsen. 

Grova alar ramar in stranden. 

Idagsläget outnyttjad grönyta. Ytan ligger där två viktiga 
stråk möts, Storgatan och Valbovägen och har siktlinjer 
mot Storsjön.  

Många bryggorna vid Storsjön är privata och kan bara 
utnyttjas av båtägare. 

Containrar för hushållsavfall och latriner, ger ett något 
stökigt intryck. 

Utsikten över vatten, öar och uddar är en stor kvalitet hos 
platsen som kan förstärkas. 

ANALYS

Nuläge
 

Bensinstationen dominerar intrycket av den hårdgjorda 
ytan framför livsmedelsaffären. 
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Gestaltningsprinciper
Mål med utformningen: 

 • En trevligare, mer inbjudande och tydligare 
entré till Forsbacka. 

 • En upplevd sammanbindning av Forsbacka 
centrum och båthamnen med siktlinjer 
mot Storsjön. 

 • Upplevelsen av att området är en tydlig 
plats. 

 • Strandpromenaden utformas för att upple-
vas mer händelserikt och intressant.

Förslaget i sin helhet
Genom gestaltningsförslaget binds strand-
promenaden och Forsbacka centrum ihop. 
Stranden blir tillgänglig och uppfattas som 
allmän mark på ett annat sätt idag. Centrum 
blir en inbjudande entré och mötesplats 
med blomsterprakt och sittplatser. En ny 
grön mötesplats vänder sig mot Storsjöns 
vatten och förstärker siktlinjen. 

En tydlig plats
Centrum och strandpromenaden delas in i 
mindre rum med olika funktioner. 

Koppling till Storsjön
Den nya gröna mötesplatsen riktar sig ut 
mot Storsjön. Vi föreslår livsmedelsaffärens 
entré flyttas för en starkare koppling till 
vattnet. Återvinningsstationen som just nu 
är belägen på parkeringen vid affären flyttas 
till den tidigare tennisbanan för att inte 
skymma siktlinjen mot Storsjön eller hindra 
andra funktioner på platsen. 

Återskapande av konstverk 
Inga Anderssons konstverk på fasaden på 
Mariagatan 1 återskapas enligt inkommet 
förslag som en skylt i aluminum i samma 
storlek som det ursprungliga konstverket 
och placeras på samma plats. 

Forsbacka som bruksort med lång historia

Flera detaljer i gestaltningen av strandpro-
menaden ska föra tankarna till Forsbackas 
historia som bruksort. Detaljer i cortenstål, 
mörk sten som påminner om slaggsten och 
bryggor som utförs i en robust och indu-
striell stil. Trädalléer knyter an till Storgatans 
struktur och karaktär längre österut. 

Välkomnande grönska, sittplatser och vatten-
kontakt
Vattenkontakten stärks och genom strand-
promenaden. Genom att strandpromenaden 
görs tillgänglig med en stenmjölsstig, 
spänger och bryggor. Idag är flera bryggor 
otillgängliga för allmänheten genom höga 
stängsel. Genom att komplettera med all-
männa bryggor ges alla möjlighet att ta sig 
närmare vattnet och njuta av utsikten. 

Genom en smart höjdsättning kan även den 
som har någon funktionsvariation röra sig 
längs med vattnet. Siktlinjer mot Storsjön 
värnas och ramas in.

I förslaget tillförs nya mötesplatser och sitt-
platser. 

Biologisk mångfald och utveckling av natur-
värden
En del av de ensartade gräsmattorna byts ut 
mot ängar, som har en större artrikedom och 
gynnar pollinatörer. 

Befintliga träd värnas både längs med 
strandpromenaden och i centrum. 

Nya planteringar med genomtänkta växtval 
bidrar till att stärka den biologiska mång-
falden och gynna pollinatörer. 

GESTALNINGSFÖRSLAG

Inga Anderssons konstverk på fasaden återskapas som en 
skylt i aluminium.

Inspiration har hämtats från Forsbacka bruk för att knyta 
ihop centrum och strandpromenaden med Forsbackas 
historia. 

Övergripande gestaltning
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Cortenstål, trä, granit, betong, pulverlackade detaljer i 
parkgrönt samt slaggsten ger en sammanhållen färgskala i 
markmaterial och utrustning. 



GESTALNINGSFÖRSLAG
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Svängradie för lastbil

Mötesplats med häckar, 
blommande perenner, 
sittplatser i solläge och 
konst

Ny bebyggelse enligt detaljplan

Tydligare inramning av vägen 
med trädallé och perenner som 
signalerar centrum och entré

Trädäck med sittplatser under 
en stor al 

Spång över dike
Ny trädallé och kantstensparkering

Ny infart

Parkering och plats för 
cyklar

Stenmjölsstig

Anslutning till väg ut på Laduholmen

Plats för konst Inga 
Andersssons verk

Återvinningsstation 
från parkering vid 
livsmedelsaffären 
flyttas hit

Läge för entréskylt

Avfallskärl organiseras och 
avskärmas

Befintliga tallar 
sparas

Äng

Befintliga 
träd värnas

Läge för entréskylt

GESTALTNINGENS MÅL: 
- En inbjudande entré till Forsbacka
- En tydlig plats
- Koppling till Storsjön

I förslaget finns 14 bilparkeringar. Om parke-
ringen i söder, som i nuläget är boendeparke-
ring räknas är det totalt 31 parkeringar i 
förslaget. 

Röda streckade linjer visar fastighetsgrän-
serna inom området.

Behålla bef entré till 
livsmedelsaffären?

Ny entré till livsmedelsaffären?
Träspänger

Stenmjölsstig körbar, 
inget hinder för båtklubben

Lastkaj flyttas hit?

Informationsskylt

Övergångsställe 
föreslaget i arbete 
med ny DP 
krockar med 
infart. Flyttas 
söderut? 

Läge för nytt 
övergångs-
ställe

Anslagstavla byts ut

ÖVERGRIPANDE ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:800 (A3)



Förhoppningen är att området kommer bli 
nyttjat av fotgängare i och med den nya 
utformningen. Dä ökar också behovet av 
exempelvis papperskorgar. Vi föreslår en 
enkel, stilren papperskorg i parkgrönt. 

Cykelställ underlättar och uppmuntrar för 
Forsbackaborna att ta cykeln till livsmedels-
affären eller Storsjön. Vi föreslår att cykelställ 
placeras i nära anslutning till entrén på livs-
medelsaffären och gångstråk. 

Belysning
Längs med Valbovägen finns bara belysning 
på vägens västra sida. Längs stråket föreslås 
en belysning mer i mänsklig skala, anpassad 
för de som rör sig till fots eller cykel. Längs 
trottoaren längs Valbovägen placeras låga 
lyktstolpar. Vid entrén till livsmedelsaffären 
och vid fickparken används pollare och också 
kan hindra oönskad trafik till platsen. 

Växtmaterial
Alléen utgörs av en blandning av olika arter 
som lätt stammas upp för att inte skymma 
sjöutsikten eller utgöra ett hinder för tra-
fiken. 

Längs med allén sträcker sig en bård med 
robusta perenner och buskar. Denna fyller 
två funktioner. Dels blir det ett dekorativt 
element som ramar in och förstärker platsen. 
Dels skyddar planteringen träden för skador 
vid exempelvis gräsklippning. 

Flera ytor som idag är gräsytor föreslås bli 
äng. På så vis tillförs vacker blomning, samti-
digt som den biologiska mångfalden stärks 
och pollinatörer gynnas. 

Gaturum och stråk

I gaturummet ska flera olika färdsätt samsas, 
både fotgängare, cyklister och bilister. I För-
slaget förlängs alléerna längs Storgatan och 
ramar in centrum även längs Valbovägen. 
Infarten till parkering och lastzon flyttas för 
att skapa en trygg zon för gående och fot-
gängare i norra delen av platsen. Stor hänsyn 
har tagits till körradier, så att transporter till 
livsmedelsaffären och bensinstationen också 
fortsättningen ska kunna göras utan pro-
blem. 

En sänkt hastighetsgräns på vägsträckan 
förbi livsmedelsaffären och bensinstationen 
hade uppmuntrat till rörelse över Valbo-
vägen till Storsjön och gör att vägrummet 
känns tryggare för fotgängare och cyklister. 

Materialitet
Markmaterial
I gaturummet markeras de gåendes 
utrymme med en mer påskostad och detal-
jerad markbeläggning av betongmarksten. 
Marbeläggningen leder sedan fram till livs-
medelsaffären och förstärker stråket visuellt. 

Genom att vägen på båda sidor avgränsas av 
kantstöd stramas vägens utbredning upp 
och ger vägen en mer stadslik utformning. 
Kantstöd av granit är robusta och hållbara 
över tid. För att underlätta avrinning från 
vägen avgränsas västra sidan av ett delvis 
nollat kantstöd. 

Utrustning
För att markera centrum som en målpunkt 
och kunna signalera högtider eller speciella 
aktiviteter för Forsbacka placeras kärl för 
sommarblommor ut. Dessa kärl kan också 
fungera för att leda bil- och cykeltrafik bort 
från ytor som endast är avsedda för fot-
gängare. Kärl i cortenstål påminner om Fors-
backas historia med bruket. 

GATURUM OCH STRÅK

Blommande äng istället för klippt gräsmatta bidrar med 
blomning som glädjer både människor och insekter. 

Planteringskärl i cortenstål markerar entréer och målpunk-
ter. Planteringarna kan vara säsongsbetonade. Plante-
ringskärl Noheden diameter: 980, höjd: 750 mm. 

Papperskorg Malus Elise art.No: 4006S1. Bildkälla: 
Malus.

Cykelställ Lappset Urban. Pulverlackeras svart. Bildkälla: 
Lappset. 
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GATURUM OCH STRÅK
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SEKTION A-a GATURUM SKALA 1:50 (A3)

Storsjön

Kantstöd

Trottoar belagd med  
markbetongsten

ÄngTrädallé och perenner

PLAN GATURUM SKALA 1:800 (A3)

Valbovägen



Den gröna mötesplatsen
Centralt placerad, där de två viktiga stråken 
Valbovägen och Storgatan möts placeras en 
grön mötesplats riktad mot Storsjön. 

Centralt på mötesplatsen finns möjlighet att 
placera en informationsskylt om olika aktivi-
teter på platsen och eventuellt ett konstverk 
som kopplar till platsens historia. 

Materialitet
Markmaterial
Inslag av slaggsten eller diabas skapar kon-
trast mot den ljusare betongen och graniten. 
Den minner också om brukets historia. 

Utrustning
Parksoffor och bord skapar förutsättningar 
för att nyttja mötesplatsen på olika sätt. 
Kanske vill du slå dig ner med en bok eller 
äta glass med familjen? Utrustning har valts 
för att bidra till en tidlös och robust känsla i 
en dämpad färgskala i trä och parkgrönt. 

Belysning
Vid mötesplatsen föreslås en belysning som 
är mer i mänsklig skala, i kontrast till gatube-
lysningen runt omkring. Belysningspollare i 
robust gjutjärn ger ett behagligt ljus.  De två 
sparade tallarna skulle kunna effektbelysas. 

DEN GRÖNA MÖTESPLATSEN

Fickparkens växter går i en färgskala av blått, rött och rosa med inslag av lätta gräs. 
Belysningspollare Katrineholm, Kulturjern. Parksoffa Sofiero, Hags. 

Växtmaterial
Formklippta häckar och frodiga planteringar 
bidrar till att ge mötesplatsen en tydlig ram. 
En öppning i häcken bidrar till att blicken 
riktas mot Storsjön. 

Mötesplatsen får en särskilt stor blomster-
prakt, med perenner och buskträd. Vattnet 
och bruket fångas upp i växtmaterialets 
färger. Blått för tankarna till Storsjöns närlig-
gande vattenyta, men även brukets stål tas 
upp med accenter i rostrött och rosa. Växter 
väljs för värden hela säsongen, med blom-
ning, bär, höstfärg och vackra vinterståndare.
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PLAN DEN GRÖNA MÖTESPLATSEN SKALA 1:200 (A3)

Bord och parksoffor

Bevarade tallarBlommande 
buskträd

Formklippt 
idegran

Mur av granit
Marksten av 
betong samt 
slaggsten/
diabas



Stradpromenaden följer stranden längs Stor-
sjön mellan tvätteriet och Sundgrens åkeri. 
Den utformas delvis som en bredare stig av 
stenmjöl och delvis som bryggor och 
spänger i trä. Strandpromenaden utformas 
på ett tillgängligt sätt med längslutning på 
2%. För att möta etapp 2 mot Sundgrens 
åkeri behövs en större lutning, max 5%. Tvär-
lutning ska aldrig överstiga 2%. 

Stenmjölsstig
En 2 meter bred stenmjölsstig följer 
stranden. För att smälta in på ett sömlöst 
sätt i strandens terräng anläggs den utan 
friser eller kantstöd. Sträckningen tar hänsyn 
till höjdskillnader och befintliga träd samti-
digt som den låter besökaren röra sig genom 
olika rumsligheter och se Storsjön ur olika 
vinklar. 

Spänger och bryggor
Spängerna utförs med minst en bredd på 2 
meter, vilket ger utrymme för att gå flera i 
bredd eller vända med en rullstol. På ett 
ställe breddas spången och ger utrymme för 
två tillgänglighetsanpassade parksoffor med 
utsikt över Storsjön. 

Söder om infarten till småbåtshamnen före-
slås en större brygga, intill en stor al som kan 
ge skugga varma sommardagar. Här finns 
lite mer informella sittplatser inbyggda i trä-
däcket. På ett annat ställe breddas spången 
och ger utrymme för två tillgänglighetsan-
passade parksoffor. 

Belysning
Längs med strandpromenaden föreslås en 
dämpad belysning som påverkar djurlivet i 
minsta möjliga mån. Pollare i samma modell 
som vid mötesplatsen, Katrineholm från Kul-
turjern, följer stråket. Pollarna placeras med 
cirka 10 meter avstånd, anpassat efter 
befintlig träd, stenblock och andra element i 
terrängen.  En dämpad ledbelysning kan 
också fällas in i trädäck för att lyfta fram 
träets struktur och skapa attraktiva platser 
att vistas på även kvällstid. 

Tre belysningsstolpar längs med Valbovägen, 
står idag oregelbundet placerade och 
krockar delvis med strandpromenaden. 
Dessa kommer behöva flyttas. Genom att 
belysningsstolparna flyttas närmare vägen 
och följer samma linje som övriga belys-
ningsstolpar längs med vägen blir också 
gaturummet tydligare och får en mer 
ordnad utformning. 

STRANDPROMENADEN

Ovan: exempel på bryggor med inbygga sittplatser.  

Ovan: detallj som visar utformning av en av de föreslagna bryggorna  

Strandpromenaden
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STRANDPROMENADEN PLAN SKALA 1:500 (A3)

Strandpromenaden möter etapp 2 mot 
Sundgrens åkeri. Möjligen kommer 
ramp behövas här för att ta upp 
höjdskillnad.

Spången breddas och ger plats för två  
tillgänglighetsanpassade soffor

Spång möjliggör att röra sig bakom 
tvåtteriet en bit ut från fasaden

Höjdskillnad mot väg kräver lutning 
uppemot 5%

´Container för latrin och hushållsavfall 
organiserar och döljs av plan

STRANDPROMENADEN

Växtmaterial
Längs med strandpromenaden bevaras 
alarna som ramar in utsikten mot vattnet 
och avskärmar något från Sandviksvägen. 
För att skapa blickfång, motverka erosion 
och bidra till biologisk mångfald planteras 
pluggplantor eller strandmattor på några 
strategiskt valda platser. 

Vid bryggan behövs sly röjas för att stigen 
ska upplevas trygg och framkomlig, samt för 
att inte skymma utsikten mot vattnet. 

En del vass klipps ner för att stärka vatten-
kontakten. Mindre ruggar av vass ska 
behållas då vass kan utgöra en viktig miljö 
för bland annat fåglar och fisk samt mot-
verkar erosion. 



STRANDPROMENADEN
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SEKTION B-b BRYGGA MED SITTPLATSER OCH STENMJÖLSSTIG  SKALA 1:100 (A3)

Storsjön

Ny brygga

Befintliga alar

Stenmjölsstig

Valbovägen

Stenmjölsstig som mjukt följer terrängenSpång utförs med avåkningsskydd så att rullstolar och 
barnvagnar inte riskerar rulla ut över kanten. 



Skyltning
I förslaget föreslås flera olika skyltar med 
olika funktioner. Stålet är ett återkommande 
material i alla skyltar. Dels är stålet ett mång-
sidigt och tåligt material som kan varieras på 
olika sätt, dels knyter det an till platsens his-
toria. 

Informationsskylt
Vid den mindre samlingsplatsen placeras en 
informationsskylt med karta över Forsbacka 
och tips på olika aktiviteter inom området. 
Informationstavlan utformas med en stålram 
och stålben, pulverlackerat i svart. Inspira-
tonsbild på skylt ses till höger under rubriken 
föreslagna skyltar. 

Anslagstavla
Befintlig anslagstavla vid Storgatan ersätts 
av en ny. Anslagstavlan utformas med 
stålram och med stålben, på liknande sätt 
som den föreslagna informationstavlan som 
visas på bild till höger. 

Skylt som markerar centrum
Precis norr och söder av livsmedelsaffären 
föreslås skyltar som markerar centrum där 
det är möjligt att marknadsföra ortens 
näringsliv genom att hänga upp extra skyltar 
med exempelvis företagsloggor på. Skylten 
utformas förslagsvis i laserskuret cortenstål 
där ortens siluett som syns på befintliga väl-
komstskyltar återkommer. 

Överst: Informationsskylt, mellanstor från Utform. 
Nederst: Detalj: skylt som markerar centrum med möjlighet att hänga på 
flera skyltar för att marknadsföra lokalt näringsliv
. Skylten utföres i laserskuren cortenstål. 

Överst: Befintlig skylt som hälsar välkommen till orten.
Nederst: Befintliga anslagstavlor vid strandpromenaden 
och vid livsmedelsaffären byts ut till nya robusta i trä.

SKYLTNING
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BEFINTLIGA SKYLTAR INOM OMRÅDET: FÖRESLAGNA SKYLTAR: 



Fortsatt process
För att gå vidare med i denna förstudie före-
slagna lösningar kan nedan moment för-
djupa, ta fram ytterligare kunskap och 
tillstånd som behövs för att precisera för-
slagen.

Ledningar
Innan anläggningsarbete påbörjas bör  en 
ledningskoll utföras på ledningskollen.se. 
Ytterligare samordning kan behövas med de 
olika ledningsägarna för att anpassa anlägg-
ning och utformning för befintliga ledningar. 

Anmälan/ansökan för vattenverksamhet
Arbetet med att anlägga stenmjölsstigen 
och spängerna längs strandpromenaden 
innebär att en anmälan eller ansökan för vat-
tenverksamhet kan behöva sökas hos Läns-
styrelsen.  ”För att få bedriva 
vattenverksamhet behöver du oftast göra en 
anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om 
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För 
mindre omfattande vattenverksamheter 
räcker det med en anmälan. Det finns också 
vattenverksamhet som varken kräver 
anmälan eller tillstånd.”(Länsstyrelsen Gävle-
borg) 

Exempel på vattenverksamhet är att uppföra 
en anläggning i ett vattenområde, fylla ut 
eller påla, leda bort vatten samt gräva eller 
rensa i ett vattenområde. 

I samband med en ansökan eller anmälan 
utreds också om åtgärder behövs för att 
minska påverkan på vattnet under anlägg-
ning, exempelvis länsar för att motverka 
grumling av Storsjöns vatten.

Strandskyddsdispens och övriga dispenser
Anläggning av strandpromenaden kan kräva 
dispens från strandskyddet. Det är Gävle 
kommun som beslutar om dispens för 
strandskydd och eventuella andra dispenser 
som krävs.

Fortsatt samordning med närliggande verk-
samheter
Innan den föreslagna utformingen anläggs 
behövs fortsatt samordning med närlig-
gande verkverksamheter. De verksamheter 
som främst berörs är bland annat livsmed-
elsaffären, OKQ8 och Storvikstvätten.

Samordning med Trafikverket
Föreslagna lösningar behöver kommuni-
ceras med trafikverket, detta på grund av att 
trafik leds ibland om från E16 till Sandviks-
vägen/Valbovägen, vilket gör att vägens 
funktionalitet behöver fortsatt säkerställas 
enligt Trafikverket krav. Trafikverket och 
Gävle kommun planerar också för att cykel-
stråk längs Valbovägen, vilket stärker mål-
punkten Forsbacka centrum ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Denna cykelväg 
kan förslagsvis samordnas med denna för-
studies förslag.

Samordning kring detaljplan Forsbacka 3:72 
m. fl., Valbovägen 579
Samtidigt som denna förstudie har tagits 
fram pågår arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan för det närliggande området runt 
Sundgrens åkeri. Inom detaljplanen ligger 
etapp 2 av strandpromenaden som den 
förslagna dragningen ska ansluta till. Inom 
planen föreslås också ett övergångsställe 
som i nuläget krockar med den infart som 
föreslås i denna förstudie. 

Genom fortsatt samordning kan strandpro-
menadens etapp 1 och 2 kopplingar säker-
ställas.

Inmätning
Denna förstudie har utgått från grundkar-
tans höjddata. Inför anläggning kan en mer 
detaljerad inmätning behöva göras på plats 
för att kontrollera att marknivåerna är fören-
liga med föreslagen utformning. En inmät-
ning kan också säkerställa tillgänglighets- 
anpassade stråk och bevarandet av befint-
liga träd.

Kalkyl
Ingen beräkning av anläggningskostnader 
har gjorts i förstudien. I nästa steg kan en 
övergripande kalkyl tas fram, och utifrån den 
prioriteras och avgörs om allt är möjligt och 
förenligt med planerad budget. Generellt är 
anläggningsarbete som måste utföras i 
vatten med hjälp av pråm kostsamma. I för-
slaget finns bryggor och spänger som helt 
eller delvis förankras på sjöbotten för ge 
maximal vattenkontakt. Vid behov kan dessa 
utformningar anpassas och förläggas helt på 
land för att minska denna kostnad.

FORTSATT PROCESS
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Nedan följer anläggningsprinciper för för-
slagen utformning för strandpromenaden 
och centrum. 

Bryggor och spänger
Då marken utgörs av morän bör inte pålning 
vara nödvändigt för förankring, utan förank-
ring kan ske med exempelvis platsgjutna 
fundament. Bryggor och spänger som 
sträcker sig ut över Storsjöns vatten är något 

mer komplexa att anlägga. Här kan lösningar 
som pålning eller stenkistor krävas. Sådant 
anläggningsarbete utförs ofta med hjälp av 
pråm alternativt en kran från land. Ett alter-
nativ skulle också kunna vara flytbryggor, 
dessa kräver dock mer drift då de plockas 
upp ur vattnet inför varje vinter. 

I största möjliga mån bör tryckpimpregnerat 
trä undvikas. Där trä har direkt markkontakt 
eller utsätts för mycket fukt kan det dock 
vara nödvändigt att använda tryckimpreg-
nerat trä. Ett alternativ är ek eller senvuxen 
furu. Trallvirke ska vara Organowood eller lik-
värdigt. 

Befintliga träd
Längs med strandpromenaden ska alla träd 
bevaras och stora försiktighetsåtgärder tas 
vid anläggning av stenmjölsstig och spänger. 
Trafik och transporter ska undvikas i trädens 
droppzon. Handschakt ska utföras när det 
föreligger risk att skada trädrötter. 

Vid mötesplatsen ska två ståtliga tallar 
bevaras. Här behövs ännu större försiktig-
hetsåtgärder än vid strandpromenaden. Det 
är viktigt att höjdsättning kring träden 

anpassas till rothalsens befintliga höjd. För 
att undvika att skada trädgrenar under 
anläggning kan det vara lämpligt med 
beskärning. För mer information se Stock-
holms stads trädhandbok. -

Markbeläggningar
Plattor ska ej läggas med genomgående 
fogar i körriktningen. Tvärlutning på markbe-
läggningar ska inte överstiga 2%. Generellt 
ska delade plattor eller stenar undvikas, men 
där det är nödvändigt får inte mindre delar 
än 1/3 del av plattan eller stenen läggas. 

Stenmjölsstig
Stigen ska inte ha större tvärlutning än 2 %, 
och helst 2 men max 5 i längslutning, ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. För bästa bärighet 
och tillgänglighet utföres stigen med både 
bärlager och förstärkningslager. Om de geo-
tekniska förutsättningar tillåter undviks geo-
textil i överbyggnaden.

Plantering: äng, perenner buskar och träd
Träd ska ha trädstöd och vid behov gnag-
skydd. Stora trädkvaliteter är mer robusta 
och bidrar till att platsen kommer upplevas 
som färdig tidigare. Träd ska i första hand ha 
svenskt ursprung och frökälla. Inget  växtma-
terial som är klassificerat som invasivt ska 
användas. 

Slyröjning
I samband med anläggning utförs röjning av 
sly både vid centrum och vid strandprome-
naden. Vid strandpromenaden kan det vara 
lämpligt att spara mindre träd för att säker-
ställa föryngring. 

Schakt
Schakt utföres varsamt för att skydda 
befintlig vegetation och befintliga anlägg-
ningar. Vid Storsjön kan extra försiktighetsåt-
gärder behöva vidtas, vilket utreds i 
samband med en anmälan/ansökan om vat-

ANLÄGGNINGSPRINCIPER

Typsektion överbyggnad stenmjölsstig. 

Anläggningsprinciper
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Anläggningsprincip för bro för dike. Bild från Friluftsanord-
ningar. 

Ä Å

PRINCIPDETALJ - W,X - DÄCKSPÅNG (W) OCH PÅLAD DÄCKSPÅNG (X)
PLAN, SKALA 1:20

Ä Å

Å

ÄPÅLE ÄNGD, FÖR ANBUD ANTAS 2000, S=1400

PRINCIPDETALJ - X - PÅLAD DÄCKSPÅNG
ELEVATION, SKALA 1:20

ÖL

ÖRSTÄRKNINGSLAGER/BÄRLAGER

Å

Ä Å

Ä Å

PRINCIPDETALJ - J - ENKEL BRO ÖVER DIKE MELLAN PARKERING OCH KOLGÄRDET
ELEVATION, SKALA 1:20

ÖL

ÖRSTÄRKNINGSLAGER/BÄRLAGER

Ä Å

Å
ÄPÅLE ÄNGD, FÖR ANBUD ANTAS 2000

PRINCIPDETALJ - X - DÄCKSPÅNG (PÅLAD )
SEKTION, SKALA 1:20

Å

Ä Å

PRINCIPDETALJ - J - ENKEL BRO ÖVER DIKE MELLAN PARKERING OCH KOLGÄRDET
SEKTION, SKALA 1:20

Ä Å

Ä Å

PRINCIPDETALJ - J - ENKEL BRO ÖVER DIKE MELLAN PARKERING OCH KOLGÄRDET
PLAN, SKALA 1:20

Ä Å

PRINCIPDETALJ - W - DÄCKSPÅNG
ELEVATION, SKALA 1:20

ÖL

ÖRSTÄRKNINGSLAGER/BÄRLAGER Å

Ä Å

PRINCIPDETALJ - W - DÄCKSPÅNG
SEKTION, SKALA 1:20

ÅÖRSTÄRKNINGSLAGER/BÄRLAGER

FÖRESKRIFTER
GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER
EUROKOD.

SÄKERHETSKLASSER
SÄKERHETSKLASS 1
LIVSLÄNGDSKLASS: L20

TRÄKONSTRUKTIONER
KONSTRUKTIONSVIRKE: KVALITET
C24
DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITNING

SKRUVNING: SKRUV, UTOMHUS
FZV. I REGELKONSTRUKTIONER
SKALL I VARJE FÖRBINDNING
SKRUVAS MED MINST 4 ST SKRUV
MED SKRUVLÄNGD LIKA MED
SAMMANLAGDA
VIRKESTJOCKLEKEN. I
FÄSTPLÅTAR OCH BESLAG
SKRUVAS, MINST 4 + 4 ST SKRUV I
VARJE BESLAG

VID SAMTLIGA FÖRBINDNINGAR
TRÄ-TRÄ SAMT TRÄ MOT ANNAT
MATERIAL ANVÄNDS FÖR
ÄNDAMÅLET ANPASSAT BESLAG.

VID SYNLIG INFÄSTNING SKA
SKRUVSKALLARNA VARA
NEDSÄNKTA.

VIRKE
ALLT KONSTRUKTIONSVIRKE ÄR
FURU.

TRYCKIMPREGNERAT VIRKE SKA
VARA I KLASS NTR A.
TRÄ MOT MARK SKA VARA
TRYCKIMPREGNERAT.
EJ TRYCKIMPREGNERAT TRÄ SKA
YTBEHANDLAS MED LINOLJA TYP
BITUS LINAX ELLER LIKVÄRDIG.

ALLA  MÅTT I MM DÄR INGET
ANNAT ANGES. ANGIVNA MÅTT
GÄLLER.

LASTER
EUROKOD KATEGORI C1, 3kN/m2

Anläggningsprincip för pålad spång



ANLÄGGNINSPRINCIPER/DRIFT OCH SKÖTSEL

tenverksamhet. För att minska andelen 
schakt kan stigen höjas och delar av upp-
byggnaden göras upphöjd.

Utrustning
All föreslagen utrustning, bortsett från 
skyltar, ingår i leverantörers standardsorti-
ment och kan ersättas med likvärdig utrust-
ning från annan leverantör. Utrustning 
förankras med platsgjutna fundament enligt 
leverantörs anvisningar. 

Kantstöd och friser
Alla kantstöd och friser ska utgöras av natur-
sten eller metall. De sätts i betong med mot-
stöd av betong.

Skylt
Skylten för Inga Andersson konstverk utförs i 
kantbockad aluminiumplåt klädd med digi-
talprintad folie. Monteras på lämpligt sätt 
med hänsyn till väggmaterial, tyngd och 
konstruktion. Skyltens konstruktion och pla-
cering behöver utredas mer i detalj. 

Om totalmåtten överskrider standardstor-
lekar på plåt kan dekoren behöva delas upp 
på flera plåtar. UV-strålning och andra yttre 
faktorer kan påverka underhåll och livslängd. 
Skylt-/och dekor över en kvadratmeter kan 
kräva bygglov från aktuell kommun. 

Slyröjning
Slyuppslag ska regelbundet tas bort längs 
med strandpromenaden för att bibehålla 
vattenkontakten. 

Perenn- och buskplanteringar
Under första växtsäsongen utförs vattning 2 
gånger/vecka under perioden 15 april t.o.m 
mitten av augusti. Därefter 1 gång/vecka 
fram till mitten av september. Efterföljande 
växtsäsonger ska vattning utföras 1 gång/
veckan under perioden 15 april t.o.m mitten 
av augusti och därefter 1 gång varannan 
vecka fram till mitten av september. Döda, 
sjuka eller skadade växtdelar tas bort konti-
nuerligt. Ogräsrensning görs manuellt och 
varsamt så att inte växtmaterialet skadas 
eller rötter friläggs. Vinterståndare ska stå 
över vintern och tas bort i början av våren. 

Äng
Ängen slås två gånger per år, en gång i 
början av juni och en gång i slutet av 
säsongen i september. Örter och gräs kan 
ligga kvar på ängsytan i några dagar för att 
fröa av sig men ska sedan föras bort från 
platsen. Om växtmaterialet ligger kvar 
istället för att föras bort återförs näring till 
marken vilket är negativt för ängsytor. 

Utrustning
Parksoffor och bord bör kontrolleras regel-
bundet och skötas enligt föreskrifter från 
leverantör. Trasiga delar ska ersättas omgå-
ende. 

Bryggor och spänger
Alla träkonstruktioner bör kontrolleras regel-
bundet så träet är helt och friskt samt att 
inga skruvhuvuden sticker upp och kan 
orsaka skada. I det fall träet är skadat ska det 
omedelbart bytas ut till nytt virke. 

Nya träd
Under de första säsongerna bevattnas nya 
träd med bevattningspåsar som fästes runt 
trädstöden. Det är viktigt att undvika skador 
på trädstammar vid snöplogning, gräsklipp-
ning och slåtter. Träd längs med gatu-
rummet stammas upp kontinuerligt för att 
undvika att allt för grova grenar behöver tas 
bort. 

Städning
Både strandpromenaden och centrum ska 
städas regelbundet. Skräp plockas bort och 
organiskt material som nedfallna löv sopas 
bort från hårdgjorda ytor. 

Formklippt häck
Runt mötesplatsen föreslås en formklippt 
häck av idégran. Denna klipps en gång per 
säsong för att behålla sin form. 

Drift och skötsel
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Materialåtgång

Urustning

Typ Antal (st) Anmärkning

Parksoffa Sofiero fristående Hags, art. No 8037012 eller 
likvärdigt

2 Bultas fast i brygga. Pulverlackerade detaljer i svart. Barkbrun. 

Parksoffa Sofiero för nedgjutning Hags, art. No 
8037008 eller likvärdigt

7 Pulverlackerade detaljer i svart. Barkbrun. Placeras i den gröna mötesplatsen. 

Armstöd till parksoffa Sofiero Hags, art, No 8037713 
eller likvärdigt

18

Papperskorg Elise Malus, art.No 4006S1 eller likvärdigt 3 Nedgjutning. Pulverlackeras i parkgrönt. 

Belysningspollare Katrineholm Kulturjern, art.No 7005 
eller likvärdigt

20 Nedgjutning, både längs strandpromenaden och den gröna mötesplatsen. 

Planteringskärl Orbed Noheden, volym 566 l eller 
likvärdigt

5 Placeras vid entrén till livsmedelsaffären, flyttbara efter behov

Cykelställ Urban Lappset art. No NF7660A 2 2 platser per ställ. Pulverlackeras i svart. 

Informationsskylt skyltställ Rönneholm Svanströms repro 
eller likvärdig

1 Skyltstativ tillverkat av fyrkantsrör

Anslagstavla Svanströms repro eller likvärdigt Skyltstativ tillverkat av fyrkantsrör, själv skylten görs av trä. 

Skylt som markerar centrum Platsspecifik, specialbeställ-
ning

2 Laserskuren cortenstål, förborrade hål där extra skyltar kan hängas upp med kedja. 
Förankras med platsgjutna fundament.

Skylt konstverk. Platsspecifik, specialbeställning. Kan 
göras från exempelvis Arkitektkopia eller Skyltstället. 

1
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MATERIALÅTGÅNG

Övriga anläggningskompletteringar

Typ Enhet Antal Anmärkning

Träkonstruktioner Area (m2) 300 Konstruktion enligt entreprenör

Friser och kantstöd Löpmeter (m) 100 Förankras i betong med motstöd av betong enligt 
AMA17. Granit och cortenstål

Granitmur Löpmeter (m) 15 Svensk granit, flammad. Höjd: 450 mm. Enkelsidig. 
Tjocklek: 200 mm. 

Marköverbyggnader

Typ Area (m2) Anmärkning

Stenmjölsyta 500 Se typsektion. Kan behöva justera efter geotekniska 
förutsättningar. 

Betongmarksten 750 Se typsektion. 

Växtbäddar för perenner och buskar 480 Tjocklek 400, utförs enligt AMA17. 

Trägropar 170 Utföres enligt Stockholms trädhandbok. 
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