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Bakgrund

Ortsanalysmetod

Ortsanalyser av tätorterna Hedesunda, Forsbacka, Bergby- Norrsundet har
tagits fram som en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gävle
kommunen. Ortsanalyserna kommer utgöra ett av planeringsunderlagen till
översiktsplanen.

Ortsanalysen för Forsbacka är ett redskap för att skapa en gemensam
bild av de kvaliteter och brister som finns i ortens byggda miljö. Genom
ortsanalyser skapas en bild av platsen, livsmiljön, vad orten har för
förhållande till omgivningen och dess möjligheter till utveckling. Analysen
består av tre delar.

Syftet med ortsanalyserna är att i dialog och samverkan med ortsbor ta
fram rekommendationer och förslag till utveckling av orten. Förslag och
rekommendationer kommer därefter utgöra underlag till översiktsplanens
ställningstaganden och riktlinjer. Ortsanalyserna kommer även vara ett
underlag i fortsatt detaljplanering och tillståndsgivning (bygglov).

Den första delen är en platsanalys som lyfter fram betydelsefulla aspekter
miljön. En orts gatu- och bebyggelsestruktur, parker, grönområden och
platsbildningar bidrar till vad orten har för karaktär och identitet, vilket är
viktigt för att förstå vad orten har för potential och utvecklingsmöjligheter.
En summering av ortens kvaliteter, brister, möjligheter och hotbilder finns i
en förenklad SWOT-analys.

Ortsanalyserna omfattar utöver förslag till utveckling även platsanalyser
och de synpunkter och förslag som ortsbor i respektive ort fört fram
i arbetet med ”Program för Översiktsplan för Gävle kommun”. En ny
ortsanalysdialog med ortsborna kommer att ske under våren 2014.

Den andra delen speglar ortsbornas syn på orten. Vilka är ortens värdefulla
miljöer, platser i behov av förändring och förslag till utveckling. Den andra
delen bygger på sammanställning av synpunkter och minnesanteckningar
från dialog med ortsborna under programarbetet för Översiktsplan för
Gävle kommun under åren 2008-2010.

Översiktsplanen för Gävle kommun ska ange strategier och inriktningar för
en långsiktigt hållbar utveckling av kommunens mark- och vattenområden
till år 20130, med utblick till år 2050. Översiktsplanen ska vara antagen
senast årsskiftet 2015/2016.

Den tredje delen innehåller rekommendationer för fortsatt planering med
en sammanfattande analys av vilka värden som är viktiga att utveckla, bygga
vidare på eller ta hänsyn till.
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Läge, befolkning
och näringsliv

Bergby

Norrsundet

Forsbacka ligger vackert intill Storsjön vid utloppet för Gavleån, mitt
emellan Sandviken och Gävle.
E16 ligger direkt norr om orten. Avstånd till Valbo är 8 km, Gävle 20 km
och Sandviken, 10 km.

Iggön

Eskön

Forsbacka har en historia som bruksort, vilket än idag gör sig påmind
genom vackra miljöer i äldre bruksmiljöer med både industribyggnader,
herrgård och bruksbostäder.

Björke

Utvalnäs

Bönan
Åbyggeby
Hille
Norrlandet

Befolkning och bostäder

Sätra

Forsbacka har ca 1740 invånare, ca 2 procent av totala invånarantalet i Gävle
kommun. I tätortens omland bor ca 310 personer. (2012).
Största åldergrupperna är 45- 64 år (30%). Andelen invånare över 70 år är 14
procent. Andelen födda utanför Sverige (2012) Forsbacka: 10,5 %
Forsbackas omland: 5,5 %.
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Orienteringskarta över Forsbacka

Skala 1:250 000

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem:
RH2000

Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.

In- och utflyttning
Forsbacka tätort hade under 2012 ett positivt flyttnetto + 9 personer och
om-landet ett negativt flyttnetto – 11 personer.

Näringsliv
Förvärvsarbetande
78,6 resp 80,7 % av befolkning 20-64 år är förvärvsarbetande. Av
dagbefolkningen är ca 1170 personer förvärvsarbetande.
Arbetspendlingen är stor i Forsbacka.
Utbildningsnivåer
Andelen med eftergymnasial utbildning
Forsbacka: män 20 %, kvinnor 33 %
Forsbackas omland: 18 %, kvinnor 28%
Verksamheter
Inom Forsbacka tätort och omland arbetade år 2010 ca 380 personer.
Merparten av arbetstillfällena fanns inom branscherna “Tillverkning och
utvinning”, “Handel, transport och kommunikation” och “Personliga och
kulturella tjänster “.
De största arbetsgivarna på orten är Ovako.
Diskussioner förekommer om en utveckling av “Forsbacka tippen” till en
modern deponi och biogasproduktion i området norr om E16.
Gruvdrift
Wiking Mineral AB lämnade in 2012 in bearbetningskoncessioner för
fyndigheterna i Vindfallprojektet som omfattar två närbelägna zink- och
blyfyndigheter, Vindfall och Sörtärnan, söder om Forsbacka by.
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Forsbackas bebyggelsehistoria
Det är läget vid de stora forsarna där Gavleån rinner ut ur Storsjön som
gett orten sitt namn, Forsbacka, ”backen vid forsen eller forsarna”. Det är
även läget vid forsen och möjligheten till vattenkraft som skapade goda
förutsättningar för bruksverksamheter. Sedan slutet av 1500-talet har
järnhantering bedrivits på orten. Först vid 1651 fick bruket tillstånd att
driva en hammare med två härdar, och det är denna tidpunkt som brukar
anges som brukets födelseår. Järntillverkning har sedan dess varit Forsbackas
huvudnäring och kan ses som grundstommen i ortens utveckling.
Under industrialiseringen på 1800-talet kom Forsbacka att växa, och år 1870
då Forsbacka Jernverks aktiebolag bildades kom bruket att moderniseras och
byggas ut. Satsningarna medförde att antalet anställda ökade vilket i sin tur
ledde till en brist på bostäder. Planer lades för en utbyggnad av samhället,
med ett gatusystem av rätvinkliga gator. Bruket ägde och förvaltade med
andra ord stora delar av samhället, och de första arbetarkasernerna som
uppfördes var längs Storgatan. Bruksbostäderna var större bostadsbyggnader
i två våningar, med fyra lägenheter på vardera våning. Utbyggnaden skedde
i etapper, men denna slags bostadstyp var den dominerande i Forsbacka
ända fram till 1950-talet. Gavleån utgjorde en tydlig skiljelinje mellan
tjänstemännen och arbetarna, då tjänstemannabostäderna låg på den södra
sidan av bruket intill parken, medan arbetarbostäder byggdes norr om
Gavleån.

Storgatan på 1930 talet

Vy över Storgatan
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År 1921 bildades Forsbacka Egnahems AB som köpte upp tomtmark vid
Svartberget där 13 egnahem uppfördes. Under slutet av 1930 talet utökades
antalet egnahem vid den nuvarande idrottsvägen. Dessa hus var större än
de tidigare med tegel och puts som fasadmaterial istället för trä. Någon
nyproduktion av arbetarbostäder skedde inte efter 1920, utan vid mitten
av 1900 talet skulle den befintliga bruksbebyggelsen istället saneras, nu när
kommunen stod för ansvaret över bostäder och annan service. De äldre
bruksbostäderna i de centrala delarna av Forsbacka revs och ersattes med
flerbostadshus under 50-, 60- och 70 talet. Vissa av bruksbostäderna som
låg längs Storgatan och Strömgatan behölls då dessa ansågs vara i bäst
skick. På 60- och 80 talet uppfördes nya egnahemsområden och bruket
förtätades. De nya områdena planerades med en mjukare vägföring och
bebyggelseplanering för att ta hänsyn till terrängförhållandena.
Forsbacka by har under en lång tid fungerat som ett ”komplementsamhälle”
till Forsbacka bruk där bolaget hyrt bostäder åt anställda när det varit
bostadsbrist. Byn var från början jordbruksbebyggelse som tilhörde
Ytterhärde bys bebyggelse. I byn bodde även hantverkare och adelsmän
som inte var anställda vid bruket och som inte fick uppföra sina bostäder på
bolagets mark.
De senaste 30 åren har nybyggnation skett främst i Forsbackas södra
delar, intill Storsjön och vid Forsbacka by. Äldre fritidshusbebyggelse har
omvandlats till permanentboenden och bebyggelsen har förtätats främst
intill strandlinjen med attraktiva tomtlägen, men även vid Forsbacka by.

Markerade områden på kartan visar bostadsbebyggelse som revs mellan åren
1954 och 1986, när de äldre bruksbostäderna skulle “saneras”.
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DEL 1: PLATSANALYS
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Inledning

Bebyggelsestruktur

Genom en platsanalys kan betydelsefulla aspekter i den byggda miljöns
karaktär identifieras, såsom dess karaktär, struktur och rumsbildningar.
Genom att betrakta, förstå och beskriva dessa aspekter får man en djupare
förståelse för platsen och vad den inrymmer för möjligheter. Denna
platsanalys är baserad på frågeställningar gällande bebyggelsestruktur,
gator och trafik, allmänna platser och service. Analysen bygger på tidigare
utredningar, gällande planer samt platsinventering som skedde i Forsbacka
den 12 juni 2013. Avgränsningen för platsanalysen är Forsbacka centralort.

Sammanfattning

Del av Forsbacka bruk

Forsbacka är i relativt stor utsträckning präglat av järnbruket. Det var
bruket som utgjorde ortens framväxt och det är än idag något som präglar
Forsbackas karaktär. Även fast stora delar av de äldre bruksbostäderna revs
under 50-talet finns ändå minnet av de gamla bostadskvarteren kvar då man
behållit rutnätsstrukturen när flerbostadshusen uppfördes.
Även fast bruket utgör den tydliga identitetsskapande bebyggelsen
består Forsbacka av flertalet olika typer av bebyggelse vilket gör
boendemöjligheterna stora; stora och små villor, lägenheter, kedjehus eller
fritidshus vilket är ett värde som möjliggör för olika typer av människor att
bosätta sig i orten.
Bebyggelseutvecklingen de senaste 30 åren har främst skett i Forsbackas
södra delar intill Storsjön, där fritidsbebyggelse har byggts eller gjorts om
till permanentboenden. Strandremsan är relativt hårt exploaterad med
många tomtlägen intill sjön. Det strandtomterna ger ett stort mervärde till
fastighetsägarna men skapar för allmänheten en låg tillgänglighet till sjön
och stranden.

Del av Forsbacka bruk och kraftanläggningen

Forsbacka har en historia som bruksort, vilket än idag gör sig påmind
genom vackra miljöer i äldre bruksmiljöer med både industribyggnader,
herrgårdar och bruksbostäder. Forsbacka ligger intill Storsjön vid utloppet
för Gavleån och erbjuder ett rikt friluftsliv. Området är även ett populärt
område för såväl året runt boende som för fritidshus, och stora delar av
strandremsan söder om Forsbacka är exploaterade. I tätorten finns flera
olika möjligheter för boende med stora och små villor, flerbostadshus eller
parhus.

Karaktär
Här redovisas den övergripande bebyggelsekaraktären i Forsbacka. De
områden som är markerade är de som upplevs ha en samlad karaktär, varför
inte all bebyggelse är redovisade. Bebyggelsekaraktärerna visar övergripande
vilken typ av bebyggelse som finns i orten och hur de tematiskt kan indelas i
olika områden beroende på exempelvis skala, typ, utseende eller funktion.
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Småhusbebyggelse, 1960- 80-talet
Industriområden
Bymiljöer; Forsbacka by, Heliga landet, Skottvallen

1970-1990

ålder. Forsbackas centrala delar byggdes ut i större etapper, medan
1:15 000
ForsbackaGävle
by ochSkalaHeliga
Landet består av bebyggelse från olika tidsåldrar, där den
Samhällsbyggnad
801 84 Gävle
äldre
bebyggelsen
har
med tiden.
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
Redovisning
av fastighetsgränserna
i kartan har
ingenförtätats
rättsverkan.

Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle
Tel 026-178000

Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.
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Småhusbebyggelse, egna hem, 1920-30 talet

Bebyggelsekaraktärer.

Skala 1:15 000
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem:
RH2000

Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.

1: Bruksområdet
Det äldre bruksområdet består av flertalet byggnader med olika
funktioner och har en kulturhistorisk prägel. Söder om Gavleån består
bruksområdet av bland annat Forsbacka Herrgård, där huvudbyggnaden
idag är ombyggt till bostadsrätter och som går i rokokons anda. I
anslutning till Herrgården finns en park planerad utefter engelska
stilideal, ett stall, ett orangeri och ett brukskontor som även det är
ombyggt till bostäder. Öster om parken ligger Forsbacka värdshus.
Vid forsen och norr om ån återfinns de gamla industribyggnaderna
som tillhörde järnverksområdet. Byggnadernas speciella karaktär ger
särprägel åt orten och är viktiga element för Forsbackas identitet som en
bruksort.

Herrgården.

Väg genom bruket.

Bruksmiljön vid vattnet.

Laboratoriumet. Idag inrymmer byggnaden
ett café.

2: Bruksbostäder
Längs Storgatan har bruksbostäderna från 1870-talet bevarats.
Huskropparna har samma skala och är placerade i ett jämnt repetitivt
mönster vilket skapar ett sammanhållet intryck och ett tydligt gaturum. Den
breda allégatan med bostadshusen utgör en typisk bruksmiljö med speciell
prägel av praktgata från 1800-talet.
3: Flerbostadshus
I de centrala delarna av Forsbacka återfinns ett flerbostadshusområde.
Flerbostadshusen är byggda i tre etapper under 50-, 60- och 70 talet, vilket
gör att de tre kvarteren har olika karaktärer. Det äldsta av de tre kvarteren
avgränsas av Rosendalsgatan, Storgatan, Mariagatan och Elisabetgatan.
Byggnadskropparna, bortsett från det två byggnaderna närmast storgatan,
är placerade på samma yta där de äldre bruksbostäderna tidigare stod längs
med gatorna. Detta gör att karaktären knyter an till den äldre bebyggelsen
längs Storgatan trots den större volymen. Väster om Mariagatan återfinns
ett område från 60-talet med bebyggelse i två våningar. Byggnaden
längs Storgatan innehåller kiosk och frisör i bottenvåning. Öster om

De äldre bruksbostäderna längs Storgatan.
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Rosendalsgatan, vy mot norr.

Rosendalsgatan är flerbostadshusen från 70-talet och har en annan
karaktär än bebyggelsen från 50-talet, då byggnadskropparna har en annan
färgsättning, samt är längre och lägre vilket gör att byggnaderna har en
mer horisontell karaktär. Trots att de tre kvarteren har olika karaktärer
skapar bebyggelsen ett sammanhållet område på grund av dess särprägel
från Forsbackas övriga bebyggelse samt dess placering kring ett rätvinkligt
gatusystem, vilket också förstärks av trädplanteringarna i gaturummen som
ger området en enhetlig bild.
Mariagatan, vy mot söder.

4: Friliggande villor, den första egnahemsbebyggelsen

Flerbostadshus från 60-talet.

Under 20- och 30-talet uppfördes egnahemsbebyggelse på Svartberget.
Området består av både större och mindre villor med olika fasadmaterial
och uttryck. Längs Idrottsvägen har byggnaderna en större skala än
byggnaderna längs Sandviksvägen.
5: Småhusområden från 60- och 80-talet
I nordväst återfinns ett område byggt under 60-talet, som består av
friliggande småhus i 1 våning. Husen varierar i uttryck och material men
den låga skalan och byggnadernas placering runt en vägslinga gör att
området har en sammanhållen karaktär. Detta område har liknande karaktär
som området i norra Forsbacka, som består av villor från 80-talet.

Egnahembebyggelse längs Idrottsvägen.

Småhusområde i norväst .

Bebyggelsen intill Kolhusvägen är som i det första området placerade längs
mjukt dragna vägslingor. Villorna har en enhetlig karaktär, bebyggelsen är
tät med mindre tomter där färgsättningen är det som åtskiljer husen från
varandra. I sydöstra delen av Forsbacka vid Bergmansvägen finns ett tydligt
avgränsat småhusområde byggt under 50-talet och som kompletterats under
80-talet.

Småhusområde, enhetlig karaktär.
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Småhusområde vid Kolhusvägen

6: Industriområden
I Forsbackas östliga delar återfinns ett industriområde som ägs av Ovako
där de producerar stålprodukter. Området är stängslat och har en tydlig
avgränsning mot Stentorpsvägen. I de centrala delarna av Forsbacka finns
även tomter för småindustri.
7: Forsbacka by, Heliga Landet och Skottvallen
Friliggande villor med olika uttryck och karaktär. Flertalet av
fritidshusbebyggelsen i Forsbacka by och Heliga Landet har byggs om till
permanentboenden. Strandremsorna vid Heliga Landet och söderut längs
Storsjövägen är i stort bebyggda, och det finns få luckor som inte redan är
exploaterade.

Heliga Landet

Heliga Landet, äldre fritidsbebyggelse
blandat med yngre villor.

Bebyggelse med centrumfunktion längs
Storgatan.

Forsbacka skola.

8: Centrumfunktioner och skola
Det område i Forsbacka som består av servicefunktioner är främst i de
centrala delarna. Vid korsningen Storgatan/Sandviksvägen ligger lägre
bebyggelse som innehåller centrumfunktioner; en livsmedelsbutik och
en restaurang. Forsbacka skola ligger längs Gavleån och består av två
huvudbyggnader från början 1880-talet respektive 1910-talet, där båda är
i sten med putsade fasader och är 2 respektive 2,5 våningar. I anslutning
till skolan finns en sporthall från 1970-talet med tegelfasad. Öster om
skolområdet ligger äldre lärarbostäder uppförda i början på 1900-talet.
9. Kedjehus
Norr om flerbostadsområdet finns två längor med kedjehus där karaktären
är sammanhållen med samma kulör, skala och utseende på husen.

Kedjehus med enhetlig karaktär.
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Kulturmiljövärden

Identitetsskapande bebyggelse
Forsbackas historia som bruksort är tydligt igenkännbart i bebyggelsen.
De äldre industribyggnaderna med dess höga skorstenar gör sig ständigt
närvarande då de fungerar som landmärken i orten, och tillsammans med
bruksbostädernas charm ger miljöerna en identitet till Forsbacka som
särskiljer sig från andra orter i kommunen.

Forsbackas bruksmiljö är riksintresse för kulturmiljö. Enligt riksintresset är
Forsbacka bruk arkitekturhistoriskt intressant gällande både bebyggelse och
plan. Detta innefattar herrgårdsanläggningen med ekonomibyggnaderna
och parken från 1700-talet samt intressant industri- och bostadsbebyggelse
från sekelskiftet 1900. Industriområden intill bruksdammen har de flesta av
det gamla järnbrukets verkstadsbyggnader bevarade. Riksintresset omfattar
även tjänstemannavillor från 1800- och 1900-tal. Bruksbostäderna från
slutet av 1800-talet som ligger längs Storgatan är skyddade byggnader, vilket
också gäller flertalet av industribyggnaderna inom det så kallade gamla
järnverksområdet, gamla bruket, som är från början av 1900-talet.
FORSBACKA

Gavleån
Nedre Säljet

Skorstenen skymtar i bakgrunden och
fungerar som landmärke.

Skorstenen på nära håll i bruksmiljö.
Gavleån
Övre säljet

Storsjön

Skottvallen
Forsbacka by
Kulturmiljövärden, miljöer och bebyggelse

Heliga landet

Skyddade byggnader enl BL/BS
Skyddade byggnader enl PBL
Byggnadsminne KML och SBM
Riksintresse kulturmiljö

Kartan visar riksintresse för kulturmiljö samt skyddade byggnader.
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Gator och trafik
Här redovisas den övergripande vägstrukturen för Forsbacka och vad
gatorna har för karaktär. De gator som valts ut är de som är viktiga för
kommunikationerna i orten eller som på ett eller annat sätt bidrar till ortens
identitet och som förtydligar hur Forsbacka är uppbyggt. I detta avsnitt
redovisas även hur den övriga trafiken fungerar i orten gällande buss och
cykel.

E16

FORSBACKA

en

Stentorpsväg

5

2

Sammanfattning

Gavleån
Nedre Säljet

Forsbackas läge mellan Valbo/Gävle och Sandviken har medfört att
tillgängligheten med bil till orten är god i och med E16 som sträcker sig
mellan de två städerna norr om Forsbacka. Även fast busshållplatserna med
en buffert på 300 meter täcker in stora delar av Forsbacka, går de enbart 1
gång i timmen på vardagar vilket försämrar tillgängligheten för de som inte
har tillgång till bil. Även bristen på cykelvägar mellan exempelvis Forsbacka
by och mer centrala delar innebär ett högre bilberoende.

1
Storgatan

Gavleån
Övre säljet
Valbovägen

Storsjön

4

Övergripnade vägstruktur

3
Skottvallen

Forsbacka by

För att ta sig till Forsbacka från Gävle finns två alternativ, E16 eller väg 56.
Norr om Forsbacka går E16, tidigare riksväg 80, som går sträckan Gävle –
Falun. Vägen innebär god tillgänglighet för framförallt industrierna i och
i anslutning till Forsbacka. Väg 56, eller Valbovägen, ansluter Forsbackas
centrala delar söderifrån, och fortsätter genom orten för att sedan övergå
till Sandviksvägen. Genom orten löper Storgatan, som knyter samman den
äldre bruksmiljön med ortens centrum. Fler funktioner har samlats längs
vägen, vilket gör att vägen kan ses som huvudgata för orten.

Heliga landet

Övergripande vägstrukturer och karaktärer
Infartsled
Huvudgata
Entréer till orten
Övriga vägar lokalgator. Se siffra för olika karaktärer

Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle
Tel 026-178000
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Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.

1. Storgatan

4. Storsjövägen

Storgatan fungerar som huvudgata för orten. I den östra delen anknyter
gatan till bruksmiljön, och i den västra delen återfinns centrumfunktioner
på båda sidor av vägen. I den östra delen skapar den äldre bruksbebyggelsen
ett sammanhållet gaturum, vilket förstärkts av trädraderna som går längs
hela gatan på båda sidor. Trädraderna fungerar även som avskiljare för
gångbanorna som finns på var sida vägen.

Vägen går slingrigt fram genom Forsbacka by och ner mot Heliga Landet,
där den övergår till grusväg. Gatans karaktär förstärker den bykänslan.

5. Ringvägen/ Slaggstensvägen
I de yngre småhusområdena har vägarna en mjukare dragning med
vägslingor för rundkörning eller säckgator. I det nordvästra området
finns inga trottoarer, utan cyklar och gående får använda bilvägen. I det
nordöstra kvarteret från 80-talet är en matarled dragen från Stentorpsvägen
in i området och som övergår i en fyrvägskorsning till tre säckgator/
återvändsgator. Vid bostadsgatorna ändras vägens dimension och gatorna
har smala trottoarer på var sida. Gång- och cykelvägar binder samman
området med Forsbackas centrala delar, annars är området väl avskilt
då en skog separerar området och området nås genom utifrånmatning,
vilket gör att det inte finns några genomgående gator som binder samman
bostadsområdena. Trafikplaneringen av området kan ses som tidstypiskt för
60- och 70-talet, där trafikseparering och differentiering var idealet för att
uppnå en säkrare trafikmiljö.

2. Mariagatan/ Rosendalsgatan/ Esplanaden/Elisabetgatan
Dessa gator ansluter till flerbostadshusen och har liknande karaktär,
med samma skala på vägen och trädrader vilket gör att området känns
sammanhållet. Även fast den äldre bruksbebyggelsen revs i området behölls
gatustrukturen med de rätvinkliga gatorna och trädraderna.
3. Stentorpsvägen
Från Valbovägen går Stentorpsvägen som leder en in i den äldre
bruksmiljön. Allén har storvuxna träd på var sida och fungerar som en
vacker entré till bruket.

Ringvägen.

Stentorpsvägen.

Kollektivtrafik
17

Kolhusvägen.

Gång- och cykelvägar

Kollektivtrafik

Genom större delen av Forsbacka löper gång- och cykelvägar som förbinder
områdena med varandra, förutom till bostadsområdet i nordväst och
söderut till Forsbacka by, vilket begränsar tillgängligheten för gående och
cyklister som rör sig mellan Forsbacka by och exempelvis Forsbackas mer
centrala delar.

Genom Forsbacka går stadstrafiklinje 91 som går sträckningen Gävle –
Valbo – Forsbacka – Sandviken. Bussen tar cirka 38 minuter till Gävle, 11
minuter till Valbo och 15 minuter till Sandviken, och på vardagar går bussen
cirka 1 gång i timmen. I Forsbacka tätort stannar bussen på 8 hållplatser,
och med ett avstånd på 300 meter från hållplatserna täcks stora delar av
Forsbackas bostadsområden in. Det som inte täcks in är bostadsområdet i
nordöst, delar av Forsbacka by samt industriområdet i öst.
Norr om Forsbacka på E16 går direktbuss nr 41 mellan Sandviken och
Gävle. Närmaste hållplats Valbo ca 8 km eller Sandviken ca X km.

FORSBACKA

Gavleån
Nedre Säljet

Gavleån
Övre säljet
Storsjön

Forsbacka by

Cykelvägar
i Forsbacka.
Skottvallen

18
Heliga landet

Allmänna platser, parker och grönska
FORSBACKA

Här redovisas den tätortsnära grönstrukturen. Med tätortsnära menas den
grönska eller vatten som man upplever när man befinner sig i tätorten och
som boende kan utnyttja och uppskatta. Analysen är dels baserad på ett
platsbesök med inventering i orten, och dels baserad på kommunens data
över skötseln av de allmänna platserna.

5

Blandskog omger
Forsbacka

Fotbollsplaner
och elljusspår

Sammanfattning

Gavleån
Nedre Säljet

Det är kontakten med vattnet som utgör en av Forsbackas största
kvaliteter. Kontakten är främst närvarande vid bruksmiljön men även vid
Laduholmen. Dock skulle kontakten kunna förbättras mellan Forsbackas
”centrum”, vid korsningen av Storgatan och Sandviksvägen och vattnet.
Vägen är stor och fungerar som en barriär ner mot vattnet. Det finns en
visuell kontakt men ingen koppling som gör rörelsen ner till vattnet naturlig.
En kvalitet i orten är att det även finns en variation i rekreationsmöjligheter
då det finns olika slags parker och områden som uppfyller olika behov;
elljusslinga, promenadstråk, parker för lek, visuell grönska, fotbollsplaner
eller bad.

3
1

Badplats och
dansbana

2

7

Bruksparken

Gavleån
Övre säljet

Vattenkontakt

6
4

Grönytor och
vackra utblickar
intill bruksmiljön

Storsjön

Skottvallen

Forsbacka by

Platsers karaktärer
1. I Forsbacka finns ingen tydlig platsbildning i form av exempelvis ett
torg. Vid livsmedelsaffären intill Storgatan finns dock vissa funktioner
samlade vilket gör att platsen fungerar som mötesplats. Här är exempelvis
busshållplatsen, idrottssalen och biblioteket belägna, samt mycket av den
kommersiella service som finns på orten.

Brukspark
skog/rekreation
tätortsnära natur
gräsyta
närpark/grönyta
rekreationsanläggning
lekplats
grönstråk
utblickar
elljusspår

Heliga landet
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Tätortsnära grönstruktur.
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2. I Forsbacka finns tre större offentliga parker som upplevs ha olika
användningsområden och funktioner. Norr om skolan intill Storgatan
finns en park, “Trekanten”, som består av en gräsmatta med till mesta dels
storvuxna tallar på. Denna park upplevs främst ha visuell funktion men
används även som festplats vid midsommarfirande.
3. Väster om kyrkan finns en park, “Pilparken”, som består av en öppen
gräsyta med en allmän lekplats och ett par rabatter. Genom området går
en grusväg för gående och cyklister som är kantad med trädrader och som
förbinder bostadsområdena i norr och kyrkan med Storgatan.

Park framför skolan intill Storgatan.

4. Intill herrgården finns den tredje parken, “bruksparken”, som vid början
av 1800-talet planerades enligt engelska stilideal med de karaktäristiska
slingriga gångstigarna. Idag är dock många av gångstigarna igenvuxna
och det går enbart att skönja spår av den engelska park som fanns fram till
1930-talet. De större parkvägarna finns dock kvar som förbinder värdshuset
i öst med bruket och herrgården. Idag används området i rekreationssyfte,
för exempelvis promenader eller för att rasta hunden och är populärt bland
forsbackaborna.

Gång- och cykelväg genom parken.

Bruksparken.
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Parkens norra delar, lekyta som till synes
inte verkar använd.

Service och verksamheter

Närparker och lekplatser
Den enda offentliga lekplatsen är belägen i parken intill Forsbacka kyrka.
Den finns även en lekplats i bostadsområdet vid Kolhusvägen, dock är
denna upplåten till bostadsrättsföreningen.

Natur och grönska

FORSBACKA

Längs Storgatan och de övriga gatorna intill flerbostadshusen finns trädrader
på var sida om gatan som förstärker de raka planerade gaturummen och
den rutnätsstruktur som planerades i slutet på 1800-talet. I norr gränsar
bostadsområdena mot en tät skog där en elljusslinga är dragen som ansluter
vid Idrottsvägen intill fotbollsplanerna. Vid Storsjön finns Laduholmen som
är ett populärt område där både dansbana och badplats finns.

Gavleån
Nedre Säljet

Vattenkontakt
Eftersom Forsbacka ligger intill Storsjön och Gavleåns utlopp är
vattenkontakten en stor kvalitet, både för frilufslivet men även ur ett visuellt
perspektiv. Storsjön erbjuder bra fiske och på vintrarna plogas en bana för
skridskoåkarna upp. Vid bruksområdet, där kraftverket ianspråktagit delar
av forsen, är vattnet närvarande både visuellt med vackra utblickar men
även ljudet av vatten som porlar eller forsar. Söderut vid Forsbacka by och
framförallt vid Heliga Landet är i stort sätt alla tomter intill strandlinjen
bebyggda. Detta har betytt att det finns ett stort utbud på attraktiva tomter
med vackra lägen samtidigt som det innebär att allmänhetens tillgång till
sjön har minskat.

Gavleån
Övre säljet

Storsjön

Skottvallen
Forsbacka by

Serviceutbud
kommersiell service

Heliga landet
0

75

150

offentlig service

koncentration av
service

300

Kartan visar vart servicen i Forsbacka är lokaliserad
samt var det finns en koncentration av service.

Gävle kommun
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Planer

Sammanfattning
Servicen på orten är begränsad till ett fåtal offentliga och kommersiella
verksamheter. Valbo, som ligger cirka 7 kilometer från Forsbacka, har istället
den service som inte finns i orten, t.ex. apotek, vårdcentral eller bank. Ett
resultat blir att flertalet boende i Forsbacka tar bilen till Valbo och gör sina
ärenden. Det finns ingen möjlighet att ta sig till Valbo med cykel utan det
enda bilfria alternativet är bussen som enbart går en gång i timmen, vilket
kan innebära ett problem för de som inte har tillgång till bil.

Stora delar av Forsbacka tätort är detaljplanelagd med planer från olika
åldrar. Den äldsta planen är från 1963 och behandlar i stort sätt hela
Forsbacka. Det är enligt denna plan som de äldre bruksbostäderna norr om
Storvägen lät rivas och flerbostadshusen byggdes upp. De flesta områden
som är detaljplanelagda är också byggda, förutom ett kvarter som avgränsas
av Birkavägen och Bergsvägen och som ligger öster om Mariagatan.
Här skulle det enligt stadsplanen från 1963 vara friliggande villor men
där det idag inte är bebyggt. Söderut finns enbart detaljplaner över det
populära området Heliga Landet för att möjliggöra för större byggrätter,
vilket antagligen har att göra med att flertalet av fritidshusen byggs om till
permanentboenden. Översiktsplanen från 1990 föreslår ett större område
för bostäder väster om Forsbacka by.

Utbud av offentlig service
Det offentliga service som finns i Forsbacka är; skola, kyrka,
idrottsanläggning, bibliotek, dagis/förskola.

Utbud av kommersiell service och verksamheter
Den kommersiella service som finns i Forsbacka är; Livsmedelsaffär, frisör,
kiosk, restauranger, café, museum, järnbruk, bilreparatör, tvätteri.

Lucktomt

Bostäder enligt översiktsplanen
från 1990

Kartan visar lucktomter samt vart
översiktsplanen från 1990 anser att
bostäder kan lokaliseras
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Landskapsanalys
Forsbackabygden ligger inom den naturgeografiska regionen
Skogslandskapet norr om norrlandsgränsen. Ett landskap vilket är skogsoch myrrikt med stora delar flacka låglänta områden. Skogen domineras av
barrträd men med relativt stora inslag av lövträd vilka inte återfinns längre
norrut. I söder karaktäriseras landskapet av skogsomgärdade slättområden
för att i norr övergå i småkullig terräng. I skogen runt Forsbacka finns stora
inslag av sumpmark och sumpskog, en naturtyp som är extra skyddsvärd
och har stort värde som biotop. I närheten finns även ett nedlagt kalkbruk
som idag är en viktig biotop för flera i området ovanliga växter.

Gavleån

Forsbacka

Orten avgränsas av E16 och Valbovägen, dessa vägar är tydliga barriärer i
landskapet och även om det går att passera över eller under dem upplevs de
ändå som en tydlig gräns. Gränsen mellan Gävle och Sandvikens kommuner
går strax väster om Forsbacka och orten har pendlingsavstånd till båda dessa
tätorter.

Mjölnarholmen

Färnbyggeholmen

Forsbacka omgärdas av skogsområden och vatten. Landskapet är starkt
präglat av vattnets framfart. Orten är belägen vid Storsjöns strand och
genom tätorten rinner Gavleån, vilken senare rinner ut i östersjön efter
att ha meandrat sig fram genom Gästrikland. Längsmed Gavleån finns
flera fornlämningar från stenålder och framåt, något som visar på att
platsen använts länge som bo- och rastplats. Ån har höga natur- och
rekreationsvärden likväl som höga landskapsbildsvärden.

Heliga landet

Långön

Forsbackafjärden

Stora Torrakholmen

Lesandsön

Svartön

Teckenförklaring

I Forsbacka bär landskapet tydliga spår av brukets verksamhet då vattnet
reglerats och stora ytor ianspråktagits för verksamheten. Idag är orten
präglad av järnbruket och dess verksamhet. En verksamhet som var
beroende av närhet till vatten och rik tillgång på skog.

Bebyggelse
Industri
Kulturmiljö
Brunnsvik
Körnicka
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Utblick
Barriär

Tätorten och den gamla bruksbebyggelsen är skyddat med riksintresse för
kulturmiljö. Något som märks tydlig än idag då traditionen med ytkrävande
verksamheter fortsatt och andra industrier tagit över efter brukets
nedläggning. Idag är Ovako lokaliserad i direkt anslutning till orten och
på andra sidan E16 finns återvinningsstationen. Båda dessa verksamheter
gör tydliga avtryck i landskapet, men då de ligger omgivna av skog minskar
påverkan på landskapsbilden markant.

som från Gävle och omkringliggande större orter. Närmare vattnet öppnar
skogen på flera ställen upp sig och bildar vackra platser med tydliga
siktlinjer och vackra utblickar.

Bedömning
Landskapet kring Forsbacka bör tåla noga avvägd exploatering och
utbyggnad. Landskapet är gammal kulturbygd vilken har en historia av att
användas som bostadsort lång tillbaka i tiden. Dessa värden bör tillvaratas
vid en framtida exploatering och utbyggnad av området. De områden
som öppnar upp sig mot vattens, såväl Storsjön som Gavleån, hyser höga
landskapsbildsvärden och för att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet
och de höga rekreationsvärden som finns i området bör framtida förtätning
längs stranden undvikas i största möjliga mån. Det är dock möjligt att
förtäta befintliga områden om den nya bebyggelsen lokaliseras med avstånd
till stranden, exempelvis på andra sidan vägen så att tillgången till vattnet
säkerställs. De öppningar och utblickar som idag finns över vattnet bör
skyddas. På de sträckor där marken är sumpig och inte lämpar sig för
bebyggelse skulle släpp ner till vattnen kunna iordningställa, exempelvis
offentliga badplatser med gångstråk genom vassen och bryggor vid det
öppna vattnet.

Den äldre bebyggelsen är lokaliserad i närhet av bruket och bruksmiljö och
efterhand har orten utvidgas och når idag ned till Storsjöns strand i väster.
Flera bostadsområden och sommarstugeområden ligger i direkt kontakt
med vatten. Hela Storsjön är ett populärt område för så väl året runt boende
som för fritidshus. Bebyggelseområdena är ofta lokaliserade med vackra
utblickar över vattnet och fastigheterna har strandtomt. Stora delar av de
tillgängliga strandlägena är bebyggda och marken upplevs idag som privat.
Det finns ett fåtal öppningar ned till vattnen där allmänheten är välkomna,
dessa platser är ofta iordninggjorda badplatser och friluftsområden.
På senare år har bebyggelsen i de tidigare traditionella fritidshusområdena
omvandlats till permanentbostäder och områdena har privatiserats
mer och mer. Området runt i första hand Heliga landet och stranden
söderut exploaterats hård då en omvandlig av bostäder skett och tidigare
fritidshusområden omvandlats till permanentboende och en kraftig
förtätning skett. De delar av stranden som ej bebyggts är ofta sumpiga
områden med mycket vass och dy. Området runt Storsjön är mycket
naturskönt och hyser höga landskapsbildsvärden.
Storsjön är ett populärt rekreationsområde där det vintertid finns utrymme
och möjlighet till flertalet vintersporter så som långfärdsskidskor, skoter och
skidor. På sommaren finns möjlighet till flertalet aktiviteter så som bada,
åka båt, paddla kajak mm. Sjön är välbesökt av boende i såväl närområdet

Iordningställd allmä nbadplats vid Storsjön.
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Vy från äldre bruksbosteäder över
Storsjön. Bebyggelsen är lokaliserad
med vackra utblickar över Storsjön.

Lynchanalys

För att få en djupare förståelse för Forsbackas fysiska strukturer är Kevin
Lynchs teorier om rumsliga samband ett bra verktyg (Kevin Lynch, the
image of the city, 1960). Enligt Lynchs teorier består en stads fysiska
strukturer av fem olika typer av element, som kan klassificeras som stråk,
kanter, distrikt, noder och landmärken. Enligt Lynch påverkar dessa element
en människas upplevelse av staden och hur man orienterar sig. Detta kan
förstås genom att studera de olika elementen tillsammans och se hur de är
rumsligt relaterade till varandra.
FORSBACKA

Stråk
Ett stråk är för många det mest dominerande elementet för hur bilden av
staden uppfattas. Det är via stråk som man upplever staden och det är ofta
dessa stråk som andra element är relaterade till. Stråk kan exempelvis vara
vägar, trottoarer eller järnvägar.

Gavleån
Nedre Säljet

Ett tydligt stråk i Forsbacka är Storgatan, vilket är den gata där mycket
av servicen i orten är knuten till. Det är också Storgatan som binder
samman bruksmiljön i öst med den yngre bebyggelsen i väst, och
mycket av Forsbackas bebyggelsekaraktär går att uppleva via detta stråk.
Stentorpsvägen som löper genom bruksmiljön är ett vackert upplevelsestråk
där Forsbackas historia gör sig närvarande. Ett ytterligare stråk är
Sandviksvägen som förbinder områdena söder om Gavleån med Forsbackas
centrala delar.

Gavleån
Övre säljet

Forsbacka by

Storsjön
Heliga landet

Gränser
Gränser är linjära element som inte används som stråk. Dessa kan exempelvis
vara en strandkant, väggar eller utkanten av en sammanhållen bebyggelse.
Gränser kan även fungera som barriärer, där en barriär separerar ett område
från ett annat, exempelvis en järnväg eller stor väg. Genom gränser kan
människan organisera exempelvis olika områden i staden där gränserna håller
ihop området och separerar det från andra.

Barriär
Målpunkt
Landmärke
Knutpunkt
Skottvallen
Stråk
Distrikt
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I Forsbacka fungerar Gavleån som en tydlig gräns för orten. Strandkanten
sätter stopp för utbyggnaden av Forsbacka i sydlig och sydöstlig riktning,
vilket syns i hur tätorten har expanderat till största del norr om ån, medans
det söderut fortfarande är större skogspartier som lämnats oexploaterade.
Även industriområdet i östra Forsbacka fungerar som en barriär då det med
grindar och galler är begränsat för allmänheten att passera. E16 norr om
Forsbacka är en så pass stor väg med tung trafik så att den upplevs som en
barriär för orten.

4. Forsbacka by är mindre tätbebyggt och har mer varierande karaktärer på
bebyggelsen än vad de centrala delarna av Forsbacka har, vilket har att göra
med att bebyggelsen är av olika tidsåldrar där byn med tiden förtätats med
yngre bebyggelse. Bykänslan är närvarande med de slingriga och krokiga
vägarna.

Noder
En nod eller knutpunkt är en strategisk punkt som utgörs av en plats
där människans färdriktning eller färdmedel byts. Dessa noder är ofta
skärningspunkter mellan två stråk och kan vara exempelvis en gatukorsning
eller ett torg.

Distrikt
Distrikt är områden som har en enhetlig karaktär eller funktion. Egenskaper
som markanvändning, skala, byggnadstyp, form, detaljer, användning eller
topografi kan definiera ett område. Dessa distrikt kan man mentalt känna att
man ”går in i” även fast det inte finns någon uttalad entré till området. Distrikt
kan variera i hur tydliga gränser det har, vissa distrikt kan ha en väldigt tydlig
avgränsning medans i vissa distrikt är gränserna mer flytande och det går inte
att avgöra vart det ena distriktet övergår till det andra.

I Forsbacka finns två tydliga noder som ligger vid varsin ände av Storgatan.
Den ena noden är korsningen vid Sandviksvägen, som förbinder
bostadsområdena i utkanterna av Forsbacka med ortens centrumfunktioner.
Den andra noden är korsningen vid Stentorpsvägen som förbinder ortens
centrala delar med bruksmiljön i sydost och E16 i norr.

Landmärken

Forsbacka kan indelas i flera distrikt/områden som har en enhetlig karaktär
eller funktion:
1. Den äldre bruksmiljön har en tydlig brukskaraktär och särskiljer sig både
från andra distrikt i Forsbacka men även gentemot andra orter.

Landmärken är punktelement som fungerar som referenspunkter för
människor att orientera sig utefter. Landmärket urskiljer sig både genom läge
och betydelse och syns ofta från långt håll. Dessa kan vara exempelvis ett högt
kyrktorn, en skylt eller ett berg.

2. Flerbostadshusen i centrala Forsbacka är ett tydligt distrikt då det för det
första är de enda flerbostadshusen i orten och för det andra är de samlade
kring det enda rutnätsliknande vägsystem som orten har vilket särskiljer
distriktet.

I Forsbacka är den höga skorstenen från bruket ett tydligt landmärke/
element som särskiljer sig på både på grund av sin höjd men även på
grund av att den refererar till bruket som är en viktig identitetsmarkör för
Forsbacka.

3. Bostadsområdena i norra Forsbacka är tydligt separerade från resten av
bebyggelsen med enbart en väg som knyter an till tätorten. Områdena ligger
tätt samlade, som öar i en tät skog.
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Forsbackas starka och svaga sidor - SWOT-analys

Målpunkter
Vid Storgatan är flertalet målpunkter lokaliserade. I den västra delen finns
centrumfunktioner så som livsmedelsbutik, restaurang, kiosk och frisör.
Från Storgatan nås även skolan och sporthallen som är en viktig målpunkt.
Väster om centrum finns Laduholmen som med dansbana och badplats är
en populär målpunkt sommartid. Även bruket är en målpunkt med både
café och museum. I nordvästra Forsbacka finns idrottsplatsen, Mariehov,
som fungerar som målpunkt. Även stålindustrin, Ovako, i västra Forsbacka
kan ses som en viktig målpunkt då det är en stor arbetsgivare i orten.

Forsbackas starka och svaga sidor och utvecklingsmöjligheter har analyserats
i en förenklad SWOT-analys . I en SWOT-analys identifieras ortens styrkor/
kvaliteter, svagheter/brister och faktorer som kan påverka orten utifrån i form
av möjligheter/målbilder och hotbilder (Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats). I den samlade bedömningen/analysen lyfts ortens
möjligheter fram och hur ortens goda kvaliteter kan användas för att uppnå
möjligheterna samt hur brister kan förbättras eller åtgärdas.

Styrkor/kvaliteter
• Bruksmiljön
Den vackra bruksmiljön ger kvalité för boende och förbipasserande och
fungerar identitetsskapande för Forsbacka.
• Läget.
Närheten till både Gävle och Sandviken. Ortens läge vatten, Storsjön
och Gavleån, ger både vackra utblickar från orten men också vackra
tomtlägen och möjligheter till friluftsliv och rekreation.
• Föreningslivet/sociala livet
I Forsbacka finns ett aktivt föreningsliv med olika slags idrotter och
sociala träffpunkter.
• Blandad bebyggelse
Forsbacka erbjuder olika möjligheter gällande bostadsform. Även de
gamla bymiljöerna i Forsbacka by och på Heliga landet bidrar med egen
identitet och valmöjligheter.
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Styrkor/kvaliteter

Svagheter/brister

Bruksmiljön

Service

Närhet till Storsjön och Gavleån

Kollektivtrafik

Föreningslivet

Allmänna platser

Blandad bebyggelse

Gång- och cykelvägsnätet

• Gång- och cykelvägar
Det saknas förbindelse med Sandviken och Valbo vilket skapar
bilberoende och kan leda till isolering för de som inte har bil.

Möjligheter
• Utveckla orten till en attraktiv boendeort som står sig i konkurrens till
de större städerna.

Geografiska läget

• Utveckla näringslivet inom orten.

Möjligheter

Hot

Utveckla orten till en attraktiv

Ekonomi - minskade arbetstillfällen inom

Hot

boendeort.

orten

Utveckla näringslivet inom orten

Minskat serviceutbud

• Ekonomi. Minskade arbetstillfällen på orten. Forbacka har få
arbetstillfällen och en dominerande arbetsgrivare. Om metallindustrin
skulle lägga ner eller flytta kan det leda till att många arbetstagare i
Forsbacka skulle bli utan jobb och bli tvingade att flytta från orten.
Forsbacka är till stor del en pendlarort.

Urbaniseringen
Bruksmiljöer förfaller.
Klimatförändringar- översvämningsrisker

• Urbanisering. Idag råder en omvärldstrend, urbanisering, som innebär
att folk flyttar ut från landsbygden och in i städerna.

Svagheter/brister
• Service
Det saknas viss serviceutbud på orten så som apotek, vårdcentral och
bank. Även öppettiderna på befintlig service behöver utvidgas.

• Minskad serviceutbud. Ekonomiska konjukturlägen och minskat
befolkningsunderlag kan innebära att serviceutbudet inom orten
minskar.

• Kollektivtrafiken
Bussen går så pass sällan att det inte är ett konkurrenskraftigt alternativ
till bilen.

• Bruksmiljön förfaller. Bruksmiljön i Forsbacka har stort värde för orten
och om den står oanvänd finns risker för att byggnaders och miljöers
värden förfaller.

• Allmänna platser
De offentliga miljöerna är dåligt underhållna och skräpiga. Det saknas
trevliga offentliga miljöer att vistas på och centrum är diffust.

• Klimatförändringar - översvämningsrisker. Forsbackas geografiska läge
är både en styrka då vattenkontakten innebär mycket kvalitet för De
boende, men samtidigt innebär läget ett hot då framtida vattenhöjningar
kan få konsekvenser för orten.
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• Utveckla näringslivet
Samlad bedömning - SWOT-analys
• Forsbacka har ett bra läge kommunikationsmässigt med närhet
till E16 och geografiskt läge mitt mellan Gävle och Sandviken.
Industriområden norr om E16 har goda expansionsutrymmen.
Fler företag eller utökade verksamheter skulle ge orten fler
arbetstillfällen och kanske även skapa ett större utbud av olika
typer av arbeten.

Forsbacka har flera starka kvaliteter/sidor som kan utvecklas för att
stärka Forsbackas attraktivitet som ort.
• Läget vid Storsjöns och Gavleåns stränder. Läget ger
möjlighet till vackra utblickar och miljöer för vistelse vid
vattnet både för rekreation och som boendemiljöer. Skapa
nya attraktiva bostadstomter med vattennära lägen. Förnya
centrumbildningen med större kontakt mot Storsjön.
Utveckla och öka tillgängligheten till naturmiljöer och
rekreation både för boende och besökande.

• Marknadsför orten turistiskt - stora rekreationsvärden och
kulturmiljövärden.
• Ta tillvara äldre industribyggnader och ge dem nya
användningsområden.

• Forsbackas vackra bruksmiljöer ger orten en egen stark karaktär.
Stärk identiteten och bygg vidare på ortens karaktär i planering
av ny bebyggelse och gestaltning av allmänna platser. Fyll de
gamla bruksbyggnaderna som idag står oanvända med ny
användning. Värna kulturmiljövärden hos bebyggelse och i
miljöer.
• Utveckla service och mötesplatser
• Förbättra kommunikationer. En stor del, 2/3 delar, av de
förvärvsarbetande på orten arbetspendlar ut från Forsbacka.
Öka kollelktivtrafikandelen genom att erbjuda snabbare och
tätare pendlingmöjligheter. Bygg cykelvägar längs de större
vägarna, Valbovägen och Stentorpsvägen.
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DEL 2: ORTSBORNAS SYNPUNKTER
30

Inledning

Teckenförklaring
Hästboende i Björkebäck

Betydelsfulla platser/miljöer att värna om
Ny gång- och cykelväg

Under programarbetet för Översiktsplanen för Gävle kommun ordnades
dialogmöten med invånare i Forsbacka under åren 2008- 2010. Ortsbornas
synpunkter och förslag som framfördes har sammanfattas nedan.
därefeter har ytterligare dialogmöten skett med ortsborna under 2014 ang
ortsanalysen. nedan finns sammanställt de synpunkter som kommit in
under programskedet och möten ang ortsanalysen under 2014.

Värdefull natur- och kulturmilljö
Ny bostadsbebyggelse
Nya verksamhetsområden

Byggd miljö

Forsbacka

Idrottsplatsen Mariehov
Nya bostäder Birkavägen

Synpunkter programskedet

Ny gång- och cykelväg längs
Stentorpsvägen

Hästboende i Björkebäck

Offentliga platser och miljöer
Centrum

•

Vårda Forsbackas offentliga miljöer bättre. Det är skräpigt och ovårdat i
centrum. Tekniska kontoret klipper inte våra gräsmattor.
• Vissa av gatorna upplevs som otrygga i mörkret: Elisabetgatan; det är
mörkt på vägen/cykelvägen, långt mellan belysningsstolparna
• Dålig belysning till och från busshållplatsen och dålig asfaltering på
Bergsmansvägen
• Korsningen Valbovägen-Värdshusvägen-Skottvallen (otrygg, ful, tråkig
plats?)

Laduholmen

Storgatan
Gamla bruket

Bruksparken - bruksmiljön
Värdshuset

Mjölnarholmen

Herrgården - bruksmiljön
Storsjön

Ny gång- och cykelväg längs
Valbovägen
Forsbacka by
Nya bostäder Skottvallen

Heliga landet

Heliga landet

Bostäder
• Fler sjönära bostäder, t ex på Båtviksholmen
• Fler centrumnära bostäder/småhus, t ex på Birkavägen

Karta över de områden som framkommit som viktiga
och möjliga för tillväxt i dialogen med ortsborna
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•
•
•
•

Infrastruktur och kommunikation

Behov av äldreboenden och gruppboenden
Fler småhus i Skottvallen
Nytt småhusområde SÖ om Smörnäs holme
Hästboende i Björkebäck

Synpunkter programskedet

Bebyggelse

Gång- och cykelvägar

• Vattentornet – halvrivet/förfallet.
• Problem med evakueringslägenheter, mycket skräp och smuts, inte
mycket belysning
• Stål/gjuteribyggnaden med omkringliggande byggnader – förfaller, får
inte bygglov, problem med klotter
• Förbättra skolgården
• Skolgården; den behöver renoveras, för mycket asfalt, vi vill ha
fotbollsplan och gungor.

• Ny cykelväg från industriområdet längs Stentorpsvägen ner till Storgatan.
• Ny cykelväg längs med Sandviksvägen/Valbovägen fram till Solbacka i
öster
• Saknar cykelväg mellan Sandviken och Valbo längs Valbo-/
Sandviksvägen, skräpigt längs vägen och dåligt asfalterat
Synpunkter 2014
• Arbetspendling – bättre kommunikationsmöjligheter behövs.
Motorvägshåll-plats är en bra idé!
• Bygg ut gång- och cykelvägar – 1:a hand mot Sandviken, 2:a hand mot
Gävle. Sandvikens kommun har byggt ut fram till järnvägsbron.
• Bättre gatubelysning
• Gång- och cykelvägen längs Valbovägen - var ligger planen mot
Solbacka?

Verksamheter
• Industriföretag på/vid Margretehill
Synpunkter 2014
• Vårda de offentliga ytorna bättre!
• Förbättra/förstärk centrum
• Kommunen ska ta bättre ansvar för allmän plats och skog. Röj och
underhåll.
• Bruksparken behöver tas bättre hand om.

Teknisk försörjning

Synpunkter programskedet
• Kommunalt avlopp till de fastigheter som saknar detta (Heliga landet)
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Synpunkter 2014
• Se över VA-frågan längs Storsjön gärna kommunalt.

Övrigt

Synpunkter programskedet
•
•
•
•
•

Finns inget fik
Mer service, fler affärer, större utbud!
Bankomat behövs
Biblioteket har öppet för kort
Bättre barnomsorg

Synpunkter 2014
• Utveckla samverkan med Sandvikens kommun
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Natur, kultur och turism

• Skylta Forsbackas attraktivitet ( bruket, rekreation osv) även längs E16 så
att det blir lättare för besökare att hitta hit.
• Två inflyttares främsta skäl varför de valt Forsbacka var; den vackra
bruksmiljön och naturen.

Synpunkter programskedet
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Konstfrusen is på Mariehov
Renoverad hall
Nyare studio på Knoppen
Anlägg skatepark
Finns inte mycket aktiviteter för ungdomar
Utveckla ett historiskt intressant rekreationsområde kring Bruksmiljön/parken ut mot Smörnäs holme
Marknadsför Forsbacka turistiskt: vacker miljö med historiskt intressanta
byggnader, natur och närhet till vatten.
Välkomsttavlor vid infarterna till Forsbacka längs Sandviksvägen (västra
infarten), Valbovägen (östra infarten), Stentorpsvägen (norra infarten)
samt längs Boviksvägen (södra infarten)
Renovera Gamla verket
Kalvudden känns outnyttjad och lite otrygg
Tippen; inte så trevligt område
Bruksparken- en historisk park som nu förfaller till skog
Inte tillräckligt med aktiviteter/begränsat till vissa sporter/åldrar/kön.

Vilka miljöer värnar man/ tycker de boende om?

Synpunkter programskedet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synpunkter 2014
• Ta bättre hand om stigar, träden på kommunens mark.
• Kanotuthyrning vid kraftstationen är på gång. Finns vackra
paddlingstråk från stationen och ner till Mackmyra.
• Det har muddrats i Storsjön och fiskelekplatser är förstörda. Större
hänysn måste tas till rekreationsvärden
• Utveckla rekreationsstråk längs Gavleån, öster om vattenskidsklubben.
• Utveckla bruket och gör det till turistmagnet.
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Storsjön
Idrottsplatsen
Konsum
Badplatsen i Storsjön (Laduholmen)
Bruksmiljön, området kring Labbis (laboratoriet)
Strandpromenad längs vattnet vid Övre Säljet
Forsbacka by, vackert bostadsområde
Värdshuset
Heliga landet; bad/byn – naturnära
Herrgårdsområdet – historiskt vacker/värdefull miljö
Bruksparken – rekreation
Storgatan
Idrottsplatsen – is och gräsplan sysselsätter barn och bidrar till bättre
folkhälsa

Vad är det bästa med Forsbacka och omnejden?
Synpunkter programskedet
• Naturen och miljön, ganska orörd, fantastisk, värd att bevara
• Närhet till natur och vatten, Storsjön.
• Bruksmiljön med det gamla bruket, Bruksmuséet.
• Läget, centralt mellan Gävle och Sandviken
• Sociala livet, föreningslivet, alla känner alla, engagemang, barnvänligt,
skolan, Knoppen, Ladis = Laduholmen
• Andra rekreationsvärden elljusspåret, tennisbanan, Mariehov
(idrottsanläggning).
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Forsbacka - en attraktiv boendeort

Värdefulla miljöer och bebyggelse som finns inom orten behöver
säkerställas genom skydd i detaljplaner.

Forsbackas karaktär och identitet bygger i stora delar på ortens bruksmiljö
och dess läge vid Gavleån och Storsjön. Dessa kvaliteter tillsammans
med ortens läge vid E16 mitt mellan Sandviken och Gävle ger goda
förutsättningar för en utveckling av Forsbacka som attraktiv boendeort.

Vattennära - Gavleån och Storsjön
I Forsbacka och dess närområde finns stora natur- och rekreationsvärden
knuten till Storsjön och Gavleån. Vattenkontakten är både historiskt och
i nutid en viktig del i Forsbackas identitet. Vattnet är en tillgång både att
värna tillgänglighet till och utveckla fler upplevelser kring.

Bruksmiljön
Värdena i bruksmiljön ligger i både i struktur och i bebyggelse, som bland
annat herrgårdsanläggning med ekonomibyggnader och park, gamla
järnbrukets industribebyggelse och äldre bostadsbebyggelse vid exempelvis
Storgatan.

Nya attraktiva bostäder
Attraktiva bostäder i olika typer av boendemiljöer skapar förutsättningar
för en fortsatt god utveckling av Forsbacka som boendeort. De nya bostäder
ska samverka med områdets natur- och kulturmiljövärden och ligga
kollektivtrafiknära.

För att stärka och bibehålla bruksmiljöns värden och kvaliteter krävs
en gemensam stolthet, medvetenhet och vilja hos alla fastighetsägare,
boende och verksamhetsutövare att utveckla och bevara värdefulla miljöer,
strukturer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ortsborna har själva
i dialogarbetet pekat ut miljön vid gamla bruket, herrgårdsmiljön och
bruksparken samt Storgatan som värdefulla miljöer att värna om.

Forsbackas bostadsbebyggelse är tydligt indelade i olika karaktärer,
bruksmiljön, bymiljöer, den vattennära bebyggelsen längs Storsjön samt
friliggande småhusgrupperna i norra delen av Forsbacka och Skottvallen.
Ny bostadsbebyggelse ska utgöra komplettering eller sammanlänkning
av befintliga bebyggelsegrupper. Bebyggelsen ska antingen stärka de olika
områdeskaraktärerna och vara del av en befintlig struktur eller utgöra en
länk mellan befintliga bebyggelsegrupper.

Stora kulturhistoriska värden kan både vara en tillgång och i viss
mån en belastning för orten. God omsorg och underhåll av värdefull
bebyggelse och miljöer är viktiga delar för att upprätthålla de goda
kvaliteter som bruksmiljön skapar. Nedgångna och extensivt utnyttjande
industribyggnader i centrala miljöer kan skapa otrygga miljöer. Den äldre
värdefulla bebyggelsen måste ges möjlighet att förändra sin användning
med beaktade av de kulturhistoriska värdena. Här krävs en samverkan och
dialog mellan fastighetsägare och kommun och länsstyrelse för att tydliggöra
möjlighet till förändringar.

Ny bostadsbebyggelse föreslås ske som kompletteringar till befintlig
bebyggelse i anknytning till:
• bruksmiljön
• befintliga bymiljöer med närhet till kollektivtrafik, Forsbacka by,
Skottvallen och Solbacka.
37

• ny bebyggelse i vattennära lägen vid Storsjöns och Gavleåns stränder,
med närhet till kolelktivtrafik.

Centrum
Dagens centrumbildning ligger vackert beläget strax intill Storsjön. /
Valbovägen/Storgatan. Platsen har en stark visuell kontakt med vatten men
inget fysiskt samband. Utveckla platsbildningen - centrum och ta tillvara
vattenläget. Ge platsen en utformning som på ett tydligare sätt förbinder
centrum med Storsjön. En utveckling av platsen skulle även skapa en mer
inbjudande entré till Forsbacka.

I kartan illustreras några möjliga lägen för komplettering av bebyggelse i de
olika karaktärsområdena:
Bruksmiljön
• Birkavägen - komplettering i befintlig kvartersstruktur.
• Kalvudden/Båtviksholmen - bebyggelsegrupp som länkar samman
bebyggelsen norr och söder om Gavleån. Bostadstomter i ett vattennära
läge intill kolelktivtrafik.

Samla centrumfunktioner och kommersiell service längs Storgatan och på
den centrrala platsbildningen. Skapa platser för människor att mötas. Se
över utformningen av korsningen Sandvikensvägen – Storgatan och skapa
vistelseytor inte bara parkeringsytor.

Bymiljöer

Idrottsplatsen och grönområden vid motionsspåren.

• Skottvallen - komplettering av enstaka bostadshus i befintlig bymiljö
• Forsbacka by – komplettering av enstaka bostadshus i befintlig bymiljö
• Sydöst om Smörnäsholme - småhusbebyggelse i närhet till
herrgårdsområdet /bruksparken och Gavleån.

Området vid idrottsplatsen och motionsspåret är viktiga mötesplatser och
rekreationsområden för Forsbackaborna.

Bruksparken

Vattennära läge

Bruksparken är viktigt att värna både ur ett kulturhistoriskt och
rekreationsmässigt perspektiv. För att bibehålla sitt värde så krävs
kontinuerligt underhåll av parkmiljön.

• Komplettering av enstaka bostadshus längs med Storsjöns strand , väster
om vägen. Områdena ligger ca 2-3 km från Valbovägen som trafikeras av
kollektivtrafik.

Laduholmen

Utbud av olika bostadstyper, upplåtelseformer

Viktigt nöjes- och rekreationsplats för Forsbackaborna. På sikt kan hela
området och holmen utvecklas mot rekreation och publika ändamål.

Forsbacka har idag ett brett utbud av olika bostadstyper och
upplåtelseformer. I orten finns det både villor, radhus, kedjehus och
flerbostadshus. Ett brett utbud av bostadsformer skapar en god förutsättning
för en blandad befolkning och ger möjlighet att bo på orten under livets
olika skeden.
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Utveckla natur- och rekreationsvärden

Kollektivtrafik

Värna och öka tillgänglighet till och längs stränderna så att fler människor
kan få del av vattenkontakten. Skapa promenadstigar längs strandlinjen.
Bind samman befintliga stigar till längre rekreationsstråk. Se över
tillgängligheten så att vattnet nås av alla.

En ny motorvägshållplats vid E16 förbättrar restiden för kollektivtrafiken
mellan Gävle - Sandviken. Hållplatsläget skulle ligga öster om Xväg och
inrymma både cykel och bilpendlarparkering.

Öka upplevelsen av vatten. Skapa och upprätthåll siktlinjer ner mot vatten
från bebyggelsen.

Näringsliv

Utveckla och förvalta befintliga rekreationsstråk i bruksmiljön, bruksparken.

Möjlighet för expansion för verksamheter finns norr om E16 Margarethehill.
I den äldre industribebyggelsen vid gamla bruket finns tomma lokaler för
icke störande verksamheter.

Värna gröna korridorer/passager mellan bebyggelsen.

Kommunikation
God kommunikationsmöjligheter både inom och mot andra byar, orter och
städer är viktiga delar för boende i Forsbacka. Forsbackaborna är idag till
stor del arbetspendlare och åtgärder behövs som skapar incitament för att
välja ett mer hållbart resande.

Gång- och cykelvägar
Ny gång- och cykelväg längs Valbovägen gör det möjligt att färdas säkert
mellan närliggande byar och orter samt binder även ihop Forsbacka med
Forsbacka by.
Ny gång- och cykelväg längs med Stentorpsvägen gör det möjligt att färdas
säkert mot arbetsplatsområdena öster om vägen samt till områdena norr om
E16 och en ny motorvägshållplats för busstrafiken.
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Teckenförklaring

Rekommendationer för fortsatt planering

Utredningsområde bostadsbebyggelse
Utvecklingsområde verksamhetsområden

Utvecklingsområde för verksamheter
norr om E16

Attraktiv boendeort

Centrumfunktioner
Värdefull kulturmiljö
Ny gång- och cykelväg föreslås

• Ny bostadsbebyggelse bör ”främja” ett brett utbud av
bostadsformer (bostadstyper och upplåtelseformer).
• Ny bostadsbebyggelse föreslås ske genom komplettering av
befintliga miljöer eller genom att länka/bygga samman olika
bebyggelsegrupper. Ny bebyggelse bör främst ske i anslutning
till bruksmiljön, bymiljöer och i vattennära lägen.

Forsbacka

Ny bostadsbebyggelse
vid Birkavägen
Ny gång- och cykelväg längs
Stentorpsvägen

• Ny bostadsbebyggelse ska ske där det är möjligt att anordna
lämplig vatten – och avloppslösning.

Utveckla äldre
industribyggnader

• Ny bostadsbebyggelse föreslås ske i närhet till
kollektivtrafikstråk

Utveckla centrum

Ny bostadsbebyggelse vid
Storsjön

Mjölnarholmen

• Utveckla Forsbacka centrum. Centrumfunktioner samlas i
huvudsak längs Storsgatan. Gestalta centrummiljön så att
sambandet mellan Storsjön - centrum förstärks och skapa
platser för möten i den offentliga miljön.

Ny bostadsbebyggelse vid
Kalvudden/Båtviksholmen

Storsjön

Forsbacka by
Heliga landet

• Värdefulla naturmiljöer föreslås skyddas och bevaras. Värna
gröna korridorer, stråk och större rekreationsområden.
Natur, kultur och rekreation
• Värna och öka tillgängligheten till vatten för alla. Skapa
rekreationsstråk i vattennära lägen.
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Gävle kommun

Ny gång- och cykelväg längs
Valbovägen

Skottvallen

Ny bostadsbebyggelse
sydväst om
Smörnäsholme

Ny bostadsbebyggelse
vid Birkavägen

Teckenförklaring
Centrumfunktioner
Ny gång- och cykelväg
Utveckla äldre
industribyggnader

Ny bostadsbebyggelse

Ny bostadsbebyggelse
sydväst om
Smörsnäs holme

Värdefull kulturmiljö

• Öka upplevelsen av vatten genom att skapa och upprätthåll
siktlinjer ner mot vattnet från bebyggelsen.

Utveckla centrum
Ny bostadsbebyggelse vid
Storsjön

• Värdefulla kulturmiljöer föreslås skyddas och bevaras
samtidigt som verksamheter i byggnader ges möjlighet att
utvecklas eller användning förändras.

Mjölnarholmen

Mjölnarholmen

Storsjön
Ny bostadsbebyggelse vid
Kalvudden/Båtviksholmen

Ny gång- och cykelväg
längs Valbovägen

Heliga landet

Forsbacka by

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn ska tas till ras,
skred och översvämningsrisker.
Skottvallen

Heliga landet

Näringsliv
• Verksamhetsområdet norr om E16 ges möjlighet att
expandera.

Forsbackafjärden

Kommunikation och infrastruktur
• Mark reserveras för utbyggnad av gång- och cykelnätet
mot intilliggande byar, mot Sandviken - Valbo och längs
Stentorpsvägen mot E16.

Ny bostadsbebyggelse längs
Storsjön öster om vägen

• Mark för ny motorvägshållplats för busstrafik reserveras
vid E16. Möjlighet ges för anordnade av cykel och
bilpendlingsparkering.
Teckenförklaring
Svartön

Utredningsområde bostadsbebyggelse
Utvecklingsområde verksamhetsområden
Centrumfunktioner
Värdefull kulturmiljö
Ny gång- och cykelväg föreslås

Gävle kommun

0

260

520 Meter

Gävle
kommun
Samhällsbyggnad
Gävle
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0
130 000 260

520 Meter

801 84 Gävle
Samhällsbyggnad
Tel 026-178000 Gävle
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Skala
1:15 000 SWEREF 99 16 30
Koordinatsystem:
Höjdsystem:
RH2000

Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.
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