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Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljöavdelningen 

 

Linn Dahlvik                                                                                                         
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026 – 833 55 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

 

 

Detaljplan för del av SIGGEBODA 3:3 m.fl. Skutskär Resecentrum. Skutskär, Älvkarleby 

kommun, Uppsala län 

 

PLANENS SYFTE  

Genom västra Skutskär passerar järnvägssträckan Ostkustbanan med dubbelspår. Järnvägen 

utgör ett viktigt pendlarstråk i regionen och trafikeras bland annat av UL:s Upptåget. 

Älvkarleby kommun har i sitt nya förslag till Översiktsplan framhållit vikten av ett 

stationsnära boende där det kollektiva resandet skall premieras. Detta inte minst genom att 

styra och planera kommunens bebyggelseutveckling till de stationsnära lägena (Älvkarleby 

kommun, 2019). 

 

Aktuellt planförslag syftar till att skapa förutsättningar för ett utökat och effektivare resande 

med kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun. Genom en omlokalisering av 

bussbyteshållplatserna från Skutskärs centrum till att istället förläggas vid järnvägsstationen 

möjliggörs ett förbättrat kombinationsresande mellan olika trafikslag så som tåg, buss, bil och 

cykel i kommunen. 

 

Planförslaget möjliggör utöver detta en betydligt större parkeringskapacitet i området än vad 

tidigare varit fallet. Även detta syftar till att underlätta det kollektiva resandet och göra denna 

mer attraktiv för resenärerna. 

 

PLANFÖRFARANDE 

Under samrådstiden har många yttranden angående planförslaget inkommit och kommunen 

har därmed uppmärksammat att planen är av betydande intresse för allmänheten. Förfarandet 

ändras därmed efter samråd från standardförfarande till utökat förfarande enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §.  

SAMRÅD DETALJPLANEFÖRSLAGET 

 

ANNONS I TIDNING 

NYHETSARTIKEL – Uppsala nya tidning 

ANSLAGSTAVLA – Älvkarleby kommuns anslagstavla  
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AFFISCHER – Uppsatta vid resecentrum, centrum och kommunhuset i Skutskär, Älvkarleby 

kommun 

 

FACEBOOKINLÄGG – Älvkarleby kommuns Facebooksida 

ENKÄTUNDERSÖKNING – Älvkarleby kommuns hemsida 

 

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DEM 

 

 

Lantmäteriet – Yttrande DNR 2018/762-26 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-08) har följande noterats: 

 

För planförslaget viktiga frågor där planen måste förbättras 

MARKRESERVAT 

Markreservatet t är en administrativ bestämmelse men avgränsas inte av administrativa 

gränser. Bestämmelsen t är något otydligt redovisad i plankartan. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 

Beskrivningen av hur kvartersmarken Handel avses bilda en egen fastighet är otydlig. Är 

avsikten att resterande delar av Tebo 1:400 skall regleras till en annan fastighet? I sådant fall 

vilken? 

 

Inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap så ser Lantmäteriet normalt en gräns 

mellan kvartersmark och allmänplats som bindande. Hänsyn till detta behöver tas om 

kommunen planerar att ändra fastighetsindelningen genom fastighetsreglering av fastigheter 

inom planområdet. 

 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Den administrativa bestämmelsen t tas bort från plankartan.  

 

Avsikten med förslaget var att delen av Tebo 1:400 inom kvartersmark för detaljhandel skulle 

avstyckas och kunna bilda en ny fastighet. Kvartersmarken för detaljhandel ersätts med 

kvartersmark för järnvägsstation. Det innebär inte nödvändigtvis att någon ny fastighet bildas 

även om byggnad med handel riktad mot resenärer uppförs.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Bestämmelsen t ersätts med användningarna GATA2 (gata under viadukt) och T2 

(järnvägsstation).  

 

Kvartersmark för detaljhandel ersätts med T2 (järnvägsstation). Beskrivningen om 

fastighetsbildning av kvartersmark för detaljhandel tas bort från planförslaget. 
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Lantmäteriet (Kompletterande yttrande) – Yttrande DNR 2018/762-27 

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-08) har följande noterats: 

Lantmäteriet vill komplettera sitt tidigare inskickade yttrande med följande. 

 

TEBO GA:2 

 

Delar av det utrymme som planläggs som allmänplats Park är idag upplåten åt Tebo ga:2 för 

väg. För att kommunen skall kunna ta upplåten mark i anspråk för ändamålet park behöver 

Tebo ga:2 att omprövas. Vem som ansöker om och bekostar upphävandet av Tebo ga:2 i den 

delen behöver framgå av planbeskrivningen. När en rättighet för gemensamhetsanläggning 

upphävs så ska ersättning utgå enligt 40a § AL. Detta bör beskrivas under ekonomiska 

konsekvenser i planbeskrivningen. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Avsikten med att planlägga allmän plats för park i 

samrådshandlingarna var inte att ta bort befintliga gång- och cykelvägar eftersom dessa ryms 

inom användningen park. För att säkerhetsställa att befintliga gator behåller samma struktur 

och används för ändamålet gata kan det vara lämpligt att planlägga gatorna med detta 

ändamål.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Befintlig gång- och cykelväg i den sydöstra delen planläggs som GATA1 (lokalgata). Det 

inkluderar området som är upplåten åt Tebo ga:2.  

 

 

Älvkarleby kommuns byggavdelning – Yttrande DNR 2018/762-51 

Byggavdelningen har tagit del av handlingarna tillhörande detaljplanen för del av Siggeboda 

3:3 och har efter granskning av planförslaget följande synpunkter som bör tas med för 

beaktande i det fortsatta planarbetet. 

 

I planområdets södra del intill järnvägen finns bestämmelser för bullerdämpande åtgärder, 

dessa är markerade delvis som vall på den allmänna platsmarken och med m på 

kvartersmarken. Byggavdelningen önskar att dessa bestämmelser förtydligas något då 

utseendet på bestämmelserna skiljer sig åt mellan varandra. Det är även otydligt om 

bestämmelsen om 5 m är ett exakt mått eller om det avser en högsta eller lägsta höjd. Det är 

även önskvärt att förtydliga m bestämmelsen med om vall eller plank avser en gemensam 

höjd eller inte. 

 

Detaljplaneförslaget möjliggör att ett markområde ska kunna nyttjas för resecentrum (T1) och 

att ett markområde ska nyttjas för järnvägsstation (T2). Man kan anta att detta kommer 

medföra att väderskydd för kollektivtrafiken kommer uppföras. I plan- och bygglagen finns 

idag enligt 9 kap 3 b § undantag för krav på bygglov för fristående väderskydd för 

kollektivtrafiken om byggnaden inte överstiger en byggnadsarea om 15,0 kvadratmeter och 

har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter. Undantaget gäller inte om väderskyddet 

placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd eller om åtgärden vidtas inom ett 
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bebyggelseområde som är särskilt värdefullt enligt 8 kap. 13 §. Undantaget gäller heller inte 

väderskydd som uppförs i strid mot en detaljplan. 

 

Då det råder en viss osäkerhet vad som avses med att uppföra ett väderskydd i direkt 

anslutning till ett annat väderskydd anser byggavdelningen att man bör överväga att införa en 

bygglovsbefrielse för väderskydd för kollektivtrafiken upp till en viss storlek inom områdena 

T1 och T2. Om det anses lämpligt kan en större storlek än 15 kvadratmeter tillåtas. 

 

Byggavdelningen har i övrigt inga synpunkter att framföra mot planförslaget i detta skede. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet och förtydligar bestämmelser om bullerdämpande åtgärder. 

Användning- och egenskapsbestämmelsen ”Bullervall” används för båda områdena i 

granskningsförslaget. Markens höjd är idag cirka 5-8 meter över nollplanet, bestämmelsen om 

markens höjd tas bort i förslaget, detta eftersom befintliga höjder inte kommer förändras och 

kommunen är huvudman. Bestämmelse om minskad bygglovsplikt för väderskydd för 

kollektivtrafik upp till 15 kvm läggs till i plankartan för att underlätta ombyggnationen av 

resecentrum.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Planbestämmelsen ändras till M1 för kvartersmark och SKYDD1 för allmän platsmark och 

innebär bullervall. Bestämmelsen om markens höjd tas bort. Bestämmelse om minskad 

bygglovsplikt för väderskydd för kollektivtrafik upp till 15 kvm läggs till i plankartan.  

 

 

Trafikverket – Yttrande DNR 2018/762-55 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en mer effektiv och attraktiv 

kollektivtrafik i Älvkarleby kommun. Inom planområdet går Ostkustbanan där även Skutskärs 

järnvägsstation är belägen. 

 

Trafikverket ser positivt på att kommunen utvecklar Skutskärs resecentrum till en attraktivare 

plats där förhoppningen är att fler ska resa kollektivt. I plankartan har kommunen lagt 

detaljhandel cirka 16 meter mätt från närmsta spårmitt. Generellt bör ny bebyggelse inte 

tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Kommunen har i dialog med Trafikverket 

påpekat vikten av en byggnad där möjlighet för utveckling av väntsal och kioskverksamhet är 

möjlig. Trafikverket kan anse att det finns en skälighet i placeringen av byggnaden eftersom 

huvudsyftet med den är för kollektivtrafikens resenärer. Kommunen bör dock förtydliga mer 

utförligt i planbeskrivningen vad syftet med byggnaden är, och behovet av dess funktion för 

att förtydliga behovet av dess placering.  

Då Ostkustbanan även är en järnväg där transporter av farligt gods kan transporteras behöver 

kommunen identifiera, beskriva och ta ställning till eventuella risker med farligt gods för den 

nya exploateringens placering. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. För att säkerställa att en eventuell ny byggnad inom 

planområdet uppfyller syftet, det vill säga att den är till för resenärer, planläggs området som 
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järnvägsstation istället för detaljhandel. Enligt Boverket, får det inom stationsområden finnas 

småbutiker, resebyråer och liknande som ger service åt resenärer. 

 

Närområdet vid transportleden för farligt gods kommer i detta fall planläggas som parkering, 

park och trafik (gator och järnvägsområde). Områden för parkering och trafik kommer 

huvudsakligen utnyttjas av pendlare och människor som enbart passerar området. Det finns 

inga användningsområden som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Användningarna är 

lämpliga vid planläggning intill transportleder för farligt gods. Kommunen lägger till 

beskrivning av risker med farligt gods kopplat till markanvändning i planbeskrivningen. En 

eventuell stationsbyggnad kan placeras minst 30 meter från närmaste spårmitt, denna ska ha 

utrymningsväg och luftintag i riktning från järnvägen och fasaden som vetter mot järnvägen 

ska klara minst brandklass EI 30. 

 

Ändringar i detaljplanen 

Kvartersmark för detaljhandel ersätts med T2 (järnvägsstation).  

Ny bebyggelse förutom väderskydd och hiss ska placeras minst 30 meter från närmaste 

spårmitt. Utrymningsväg och luftintag ska anordnas i riktning från järnvägen och byggnader 

sfasader som vetter mot järnvägen ska klara minst brandklass EI 30. 

Kommunen lägger till beskrivning av risker med farligt gods kopplat till markanvändning.  

 

Försvarsmakten – Yttrande DNR 2018/762-56 

Försvarsmakten har inget att erinra avseende förslaget till ny detaljplan för Siggeboda 3:3 

m.fl. Av planförslaget framgår däremot inte höjd på den planerade bebyggelsen. Om 

bebyggelsen planeras att överstiga en totalhöjd om 20 meter ska samråd ske med 

Försvarsmakten. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Bebyggelsen planeras inte att överstiga en totalhöjd om 20 

meter.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Inga ändringar av planförslaget.  

 

Vattenfall eldistribution AB – Yttrande DNR 2018/762-63 

Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Samråd 

förslag till detaljplan för Siggeboda 3:3  m.fl., Resecentrum Skutskär, Älvkarleby Kommun, 

Uppsala Län Ref 2018-762” och lämnar följande yttrade. 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom närområde för aktuell detaljplan 

bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 0,4 kV markkabel, blå 

streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är 

ungefärligt. 
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Vattenfall har haft dialog med kommunens handläggare för detaljplaner avseende placering av 

ett E-område på 10x10 meter för en nätstation inom planen Eftersom att det kan bli aktuellt 

med utplacering av laddstolpar för framtida laddning av elfordon på parkeringsyta måste 

elnätet förstärkas för att klara detta. 

Kommunens handläggare har lämnat ett förslag på placering med svar enligt nedan: 

Det kan absolut bli frågan om att anlägga laddstolpar i och med planens genomförande så ett 

e-område skulle nog i sådant fall behöva pekas ut. Även om laddstolpar dröjer (eller inte blir 

av alls) kan det ändå vara klokt att vara förberedd i planen. Har ni något förslag på önskad 

placering? Jag har på figuren nedan ritat ut en placering som för våran del borde funka. Hur 

ser ni på denna? Då är E-området strax söder om 12 kv kabeln och intill en 0,4 kV kabel. 

 

Föreslagen placering av ett nytt E-område enligt utdrag av plankarta ovan är okej för 

Vattenfalls del. 
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Under förutsättning att planen kompletteras med ett E-område enligt ovan har Vattenfall inget 

att erinra avseende rubricerat ärende. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. För att förstärka elnätet för att möjliggöra utplacering av 

laddstolpar läggs ett E-område till i planen.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Ett E-område har lagts till i plankartan enligt föreslagen placering.  

 

Gästrike vatten AB – Yttrande DNR 2018/762-65 

Gästrike Vatten AB är moderbolag i Gästrike Vatten-koncernen med dotterbolagen Gävle 

Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar 

Vatten AB. Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 

Östhammars kommuner. Varje dotterbolag är VA-huvudman i sin kommun, vilket innebär att 

den allmänna VAanläggningen ägs av respektive dotterbolag. Moderbolaget Gästrike Vatten 

sköter drift av anläggningen på uppdrag av respektive kommun. Gemensamt för alla bolag 

inom Gästrike Vattenkoncernen är vårt uppdrag att arbeta för en trygg, långsiktig och god 

dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering. 

 

Älvkarleby Vatten AB har erhållit rubricerat ärende för yttrande och framför följande. 

 

  På plankartan finns en ”väntkur” som idag är kopplad mot VA-nätet. Om byggnad 

ska kvarstå bör ledningarna dit skyddas med U-område. 

  På plankartan finns en detaljhandel markerad. Om denna ska anslutas till VA-nätet 

bör ledningarna märkas ut med ett U-område. 

  Planen ligger inte inom VO för dagvatten, vilket bör kompletteras under rubrik 8.1 

  Planen berör ett dagvattenutlopp i det sydöstra hörnet, se röd ring i infogad bild. 

Notera att detta utlopp avvattnar bostadsområdena österut och får inte blockeras eller 

sättas igen när ny parkering anläggs. 
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Utöver synpunkterna ovan vill vi även passa på att framföra några upplysningar (som ligger 

utanför vårt ansvar som VA-huvudman då planen ligger utanför VO för dagvatten): 

 De lösningar som föreslås är dimensionerade för 20-årsregn. Om det kommer större 

regn än ett 20-årsregn så kommer sannolikt inte allt dagvatten att kunna tas upp och 

infiltrera i dammarna. Viktigt att utreda eventuellt behov av bräddfunktion eller utlopp 

från dammarna vidare mot kanalen så att vatten inte blir stående inom området. 

 Planen anger att både dammar, diken och oljeavskiljare ska anläggas. Det är möjligt 

att effekten av en oljeavskiljare blir liten då det i planen ingår att bygga 

fördröjningsdammar som fångar upp dagvattnet och eventuella föroreningar från 

parkeringsytorna nedströms. Ofta kan dammar och diken utformas med 

avstängningsmöjlighet, alternativt med ett utlopp under vattenytan, så att ett eventuellt 

oljeutsläpp som flyter uppe på ytan kan stoppas och sugas bort innan det når 

recipienten. I diken och dammar sker även långsiktigt en nedbrytning av diffusa 

oljeföroreningar och sedimentation av partikelbundna föroreningar som metaller. 

Notera dock att det kan finnas anledningar utanför vår kunskap som ger ett behov av 

dubbla reningslösningar. 

 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Byggnaden som är ansluten till VA-nätet idag kommer att stå 

kvar tills en ny byggnad som uppfyller samma funktion uppförts. Ett u-område för 

ledningarna till den befintliga byggnaden och en eventuell ny byggnad är inte nödvändig inom 

planområdet eftersom ledningarna är belägna inom allmän plats och kvartersmark inom 

samma fastighet. Markreservat för ledningar anges endast till den punkt där det allmänna 

ansvaret upphör. För allmän plats anges generellt sett inga markreservat.   

 

Planområdet planeras att ingå i verksamhetsområde för dagvatten, det läggs till under rubriken 

8.1 Verksamhetsområden.  
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Kommunen har tillsammans med Gästrike Vatten kommit fram till att det dagvattenutlopp 

som pekades ut i samrådet inte finns i verkligheten.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Planbeskrivningen kompletteras med att planområdet är utom verksamhetsområde för 

dagvatten idag och att det planeras att bli verksamhetsområde för dagvatten, under rubrik 8.1 

Verksamhetsområden. 

 

Räddningstjänsten Älvkarleby – Yttrande DNR 2018/762-67 

Gästrike Räddningstjänst har tagit del av handlingar tillhörande detaljplanen Siggeboda 3:3 

m.fl. och framför följande synpunkter: 

  

• Samrådshandlingarn belyser inte förekomsten av farligt gods som tranposteras på 

järnvägsspåret och de risker som etableringar i närheten av järnväg innefattar. 

Räddningstjänsten anser att förslaget behöver kompletteras med riskanalys avseende 

järnvägen och transporter av farligt gods.  

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Kommunen håller med om att planen bör belysa förekomsten 

av farligt gods som transporteras på järnvägen. En beskrivning med risker av transportering 

av farligt gods kopplat till markanvändningen läggs till i planbeskrivningen. 

Säkerhetsåtgärder för byggnaders placering, utformning och utförande läggs till i plankartan.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Kommunen lägger till beskrivning av risker med farligt gods kopplat till markanvändning i 

planbeskrivningen. Säkerhetsåtgärder för byggnaders placering, utformning och utförande 

läggs till i plankartan. 

 

Moderaterna i Älvkarleby kommun – Yttrande DNR 2018/762-68 

Vi vill börja med att tacka för en väl genomförd plan. Vi har dock några tankar och idéer 

angående planen;  

1/ Placeringen av taxi-stationen är inte optimal. De som oftast åker taxi till eller ifrån 

tågstationen gör det sannolikt via färdtjänst eller sjuktransport. Taxi-stationen bör därför vara 

placerad så nära stationen som möjligt. Vårt förslag är att flytta busshållplatserna några meter 

bort från stationen så att taxistationen får plats längs med den trottoar som löper parallellt med 

spåren. Det bör också finnas en taxistation på den västra sidan av stationen för att underlätta 

för de som har svårigheter med att gå. 

 

2/ Det borde även i planen finnas utpekad mark för laddstolpar i fall att någon aktör önskar 

sätta upp laddstolpar för el-bilar.  

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Körspårsutredningen till planen har kompletterats med 

möjligheten att anordna platser för taxi närmast perrongen. Utredningen visar att det är 

möjligt att anordna platser för taxi på den östra sidan utan att det påverkar bussarnas 
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svängradie. Användningsområdet för bussterminal måste förlängas söderut för att möjliggöra 

ett körfält för taxi.  

 

Mark för laddstolpar för elbilar är en fråga vid genomförandet av detaljplanen och inte en 

fråga som styrs i detaljplan. Ett E-område läggs till i plankartan för att möjliggöra elstolpar 

för laddning av elbilar inom parkeringarna.  

 

Ändringar i detaljplanen 

Användningsområdet för bussterminal förlängs söderut för att färdtjänst och taxi ska kunna 

placeras närmare järnvägsperrongen.  

 

Ett E-område läggs till i plankartan för att möjliggöra elstolpar för laddning av elbilar.  

 

Region Uppsala – Yttrande DNR 2018/762-71 

 

Kommande markanvändning 

Kommunen avser att styra och planera bebyggelseutvecklingen till stationsnära lägen. Som en 

del av samhällsutvecklingen ser Region Uppsala positivt på att anslutande mark till det nya 

resecentrumet på sikt kan exploateras med fler bostäder. En kompletterande bebyggelse till 

befintligt bostadsområde kan ge flertalet mervärden och bland annat dra nytta av järnvägens 

och busstrafikens närhet. 

 

Perrongförlängningar 

Resandeutvecklingen med tåg har under de senaste åren var mycket stor och Region Uppsala 

har investerat i nya kapacitetsstarka fordon för Upptågstrafiken på Ostkustbanan mellan 

Uppsala och Gävle för att möta reseefterfrågan. De nya tågen är dubbeldäckare av typen 

Stadier DOSTO ER 1. 

 

Resandeutvecklingen för tågtrafiken förväntas stadigt öka och behovet att förstärka 

tågtrafiken ytterligare förväntas framöver. Ett sätt att förstärka tågtrafiken är att trafikera med 

längre tåg, i detta fall dubbelkopplade ER I: or, vilket kräver plattformslängder på 255 m. 

Stationerna mellan Uppsala och Gävle är inventerade och samtliga stationer där Skutskär är 

inräknat, har plattformar som är kortare än 255 m men kan alla byggas om. En 

plattformslängd mellan 100 och 150 m är vanligast. Undantaget är Tierp som kan ta in tåg 

som är längre än 355 m vid båda plattformarna. 

 

Utvecklade bytespunkter vid stationerna och ökad kapacitet i tågtrafiken kan också bidra till 

förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande. Trafikverket har genomfört en 

funktionsutredning där brister kopplade till perronger har utretts och tagit fram ett 

ställningstagande. Region Uppsala kommer under 2020 att föra dialog med Trafikverket om 

behovet av förlängda plattformar, när i tiden det som ombyggnader kan ske samt hur 

finansieringen av ombyggnaden kan finansieras. Berörda kommuner behöver framöver, i 

samråd med Region Uppsala, beakta möjligheter till framtida stationsombyggnad i sin 

fortsatta planering i stationsnära lägen. 

 

Bussinfrastruktur 
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Region Uppsala har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tidigt lyft fram behovet 

av antalet lägen som behövs för busstrafiken på Skutskärs nya resecentrum. I dagsläget 

behövs det totalt 5 stycken lägen. Dessa är: 

 

1. Mot Gävle, linje 501 

2. Mot Älvkarleby linje 501,510,518 

3. Linje 502 

4. Linje 504 

5. Övrig kommersiell trafik och ersättningstrafik 

 

Detta är minsta antal lägen utifrån dagens förutsättningar och tar inte höjd för framtiden, 

något man bör ta i beaktan om man ser till samhällsutvecklingen på orten och dess 

närliggande upptagningsområden. Illustrationsritningen i samrådshandlingen visar på fyra 

lägen och det uppfyller inte behovet av fem lägen. Det är också viktigt att det finns utrymme 

för störningsläge om ersättningsbussar används samt plats för förarlokal. 

Vad gäller förslaget på lamellernas sneda utformning är det bra då det blir enklare för 

bussarna att angöra mot plattformen.  

 

Sammantaget visar planförslaget att det inte tillgodoser behoven och att det finns behov av en 

större yta för användningsområdet bussinfrastruktur. Region Uppsala föreslår att man 

utvärderar huruvida det går att göra anspråk på delar av parkeringsytan till förmån för 

utrymmet till bussarnas framkomlighet. Det rekommenderas även att förändringar säkerställs 

med en körspårsanalys. Hämta- och lämnazon bör vara avskild från bussarna för att undvika 

konfliktytor mellan bussarnas framkomlighet, bilar samt oskyddade trafikanter. 

utformningsförslaget visar att det finns en risk att bilar tar sig in och står i vägen för bussarna. 

Det kan behöva förtydligas var hämta- och lämnazonen med dess funktion ska finnas och hur 

man reglerar det.  

 

Utformningen av bussinfrastrukturen ska följa riktlinjerna i Hållplatshandboken. 

Plattformarnas utformning med bredd och längd ska vara tillräckliga i sin utformning för att 

klara trafiksäkerhetskraven. Vidare bör utformningen bidra till effektiva flöden inom 

terminalen, förutsättningar för bästa trafiksäkerhet samt hög kvalitet i resenärsmiljön. För att 

skapa bra förutsättningar för trafikinformation som avser både buss- och tågtrafiken behöver 

placering av digitala informationsskyltar beaktas samt att elanslutningar förberedas. 

Resenärsmiljön blir en viktig fråga för attraktiviteten, att det finns väderskydd, eventuellt 

markvärme i plattformar, god belysning etc.  

 

Även regionbusstrafiken kan efterhand komma att elektrifieras och laddningsbehov vid 

hållplatsuppehåll kan bli verklighet. Vid projektering av hållplatslägena för bussarna kan det 

vara värdefullt att förbereda för framtida behov av el genom kanalisation fram hållplatslägena. 

 

Parkering 

Region Uppsala har uppdraget att utveckla och bedriva hållbara transporter inom ett växande 

Uppsala län. Genom att öka det hållbara resandet kan klimatpåverkan minskas. Därför är det 
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viktigt att öka möjligheten för länets invånare att resa mer kollektivt, kombinera olika 

färdmedel och samåka. Enligt länsplanen ska strategiska bytespunkter utvecklas och större 

fokus ska läggas på ett hela-resan-perspektiv.  

 

I Riktlinjer för pendlarparkeringar i Uppsala län har Region Uppsala valt att peka ut 

prioriterade stråk och bytespunkter där en utbyggnad av pendlarparkeringar ska prioriteras. På 

Ostkustbanan är Skutskärs station utpekad som en prioriterad bytespunkt. Planförslaget som 

möjliggör för utbyggda pendlarparkeringsytor i fler etapper går i linje med Region Uppsalas 

viljeriktning. 

 

Cykel 

Enligt den Regionala cykelstrategin för Uppsala län är utbyggnad av cykelparkeringar vid 

kollektivtrafikens bytespunkter den åtgärd som bedöms vara till gagn för flest 

resenärer. För att cykelparkeringarna ska fylla sin funktion är det viktigt att det finns 

tillgängliga och säkra anslutningsvägar till hållplatser och tågstationer. Region Uppsala ser 

gärna att cykelparkeringarna anläggs så nära stationen som möjligt och premieras framför 

bilparkeringarna. Region Uppsala vill att cykelparkeringarna har tak och belysning, gärna 

markvärme, och att det finns parkering för olika typer av cyklar. 

 

Utformningen bör utgå från Utformningsprinciper av gång-, cykelvägar och cykelparkeringar 

i Uppsala län.  

 

Region Uppsala är positiva till att planförslaget möjliggör för ett cykelgarage. Region Uppsala 

anser att cykelgaraget ska vara tillgängligt dygnet runt och det ska ges möjlighet att parkera 

cykeln smidigt och säkert. I garaget ska det finnas möjlighet till cykelparkering, förvaring i 

skåp och laddning av elcyklar. 

 

Dagvattenhantering 

Terminalens hela yta ska under alla årstider och större nederbördsmängder klara god 

avrinning av ytvatten. Planförslaget redovisar olika åtgärder för att uppnå avrinning och 

infiltration, framför allt inom sidoområden. Terminalytorna är hårdgjorda vilket gör att 

nederbörd inte infiltreras i mark. Ett problem med dagvattenbrunnar är att de under 

vinterperioden ska klara avrinning när temperaturer varierar mellan plus och minusgrader. 

Eluppvärmning för avtining är en eventuell möjlighet. 

 

Genom att körytor är hårdgjorda kvarhålls lätt vatten inom terminalens kör- och 

resenärsområde. Planförslaget visar på ett antal utplacerade dagvattenbrunnar. 

Dagvattenbrunnar drabbas lätt av in-/överfrysning samtidigt kan stora variationer i temperatur 

ske. Om temperaturen stiger över+ 0 C uppstår med avtining av is/snö lätt vattentäckta 

områden. Uppkommer samtidigt ny nederbörd, som exempelvis regn, kan det bli ytterligare 

vattenbemängda ytor inom terminalens verksamhetsområde. Detta bör beaktas särskilt i den 

fortsatta planeringen. Terminalens köryta bör utformas så att naturlig avrinning underlättas i 

kombination med andra avrinningsåtgärder, värme etc. 

 

Bussplattformarna kan även ges en beläggningsyta som bidrar till naturlig infiltration och 

avrinning, eventuellt med värme för att motverka isbildning och halka. 
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Den anslutande tunneln är särskilt riskutsatt för dag- och grundvattentryck. Här behöver 

särskilda skyddsåtgärder vidtas så att tillgängligheten till stationens plattformar inte 

äventyras. Anslutningsvägar till/från parkeringar och stationsentrén bör utformas så att vatten, 

is och halkrisker minimeras. Det är också angeläget att förberedelse för hiss 

/lyftpaketanslutning ingår i planeringen samt i frågan om skydd mot vattenflöden. 

 

Barnperspektivet 

Lagen (SFS 2018: 1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i 

kraft l januari 2020. Lagen innefattas av konventionens samtliga 54 artiklar. Kommunerna har 

genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska 

införlivas i samhällsplaneringen. Region Uppsala saknar helt hur barns intressen beaktas i 

planförslaget. Vid större förändringar i den fysiska miljön är det av vikt att man exempelvis 

gör en barnkonsekvensanalys. Denna kan visa delar som kartläggning av barnens 

rörelsemönster kopplat till anslutande gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Den kan 

även visa på andra viktiga aspekter som målpunkter där exempelvis förskolor, skolor, 

fritidshem, fritidsgårdar och lekplatser belyses. Region Uppsala ser gärna att kommunen 

kompletterar planförslaget med en tydlig koppling till barns perspektiv samt barnperspektivet 

med hänvisning till barnkonventionen. 

Övrigt 

Region Uppsala ser positivt på att det möjliggörs för verksamhet på platsen. Det är bra dels ur 

ett trygghetsperspektiv att det finns handel på området men även om det kan ge möjligheten 

till ett mindre värmeskyddat område för resenärer att bruka. 

 

Om Älvkarleby kommun ämnar söka statlig medfinansiering för Skutskärs resecentrum bör 

riktlinjer i följande dokument beaktas: 

 

• Riktlinjer för pendlarparkeringar i Uppsala län 

• Utformningsprinciper av gång-, cykelvägar och cykelparkeringar i Uppsala län 

• Hållplatshandboken Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län 

 

Övrigt kommer Region Uppsala fortsätta att föra dialog med Älvkarleby kommun löpande 

under planerings- och projekteringsprocessen. 

 

Kommunens kommentar 
Kommunen tackar för yttrandet. Planen ändras så att det finns plats för fem hållplatslägen. 

Detta ändras också i illustrationsritningarna. En körspårsutredning för fem hållplatslägen har 

genomförts som visar att det är möjligt att anordna. Det finns en befintlig förarlokal som 

kommer kunna stå kvar efter planens genomförande. På sikt vill kommunen anordna en ny 

förarlokal, i anslutning till väntsal till resenärer om sådan uppförs.   

 

För att undvika att bilar tar sig in till bussterminalen kan skyltar sättas upp. Förslagsvis bör 

dessa skyltar inte gälla för taxi och färdtjänst innan hissar finns på plats för att underlätta 

resande för människor med rörelsesvårigheter.  
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Den körspårsanalys som genomförts hade Riterm (2019) som stöd för lamellhållplatser, då 

hållplatstypen inte fanns beskrivet i Region Uppsalas handbok för hållplatser. 

 

För att möjliggöra dragning av el till planområdet har kvartersmark för teknisk anläggning 

avsatts på plankartan. Laddningsplatser till hållplatslägena och parkeringar är då möjliga att 

anordna. Även uppvärmning för avtining vid kallare temperaturer.  

 

Placering av informationsskyltar planeras inte under detaljplaneläggningen, eftersom det inte 

går att reglera genom detaljplan. Det blir en fråga till genomförandefasen.  

 

Trafikverket har ansvaret över pumpar under viadukten. Frågan har vidarebefordrats till dem, 

deras svar är att anläggningen är dimensionerad för dagvatten och grundvatten. 

Översvämningar sker när slam skapar beläggningar som täcker igen ledningar, vilket leder till 

tillfälliga kapacitetsproblem. Oavsett hur mycket anläggningen skulle utökas 

dimensionsmässigt skulle fortfarande problematiken kvarstå vid igensättning av ledningar.  

 

Kommunen lägger till en rubrik om barnperspektivet i planbeskrivningen. Planen underlättar 

för kollektivt resande och cykling. Området används inte för långvarig utevistelse. Barn bör 

inte uppmuntras att vistas inom områden i närheten av transportleder för farligt gods.  

 
Ändringar i detaljplanen  
Användningsområdet för resecentrum utökas så att det finns plats för fem hållplatslägen.  

 

Ett avsnitt om barnperspektiv lägg till i planbeskrivningen.  

 

Område avsett för transformatorstation läggs till på plankartan för att möjliggöra dragning av 

el till resecentrum.  

 
Centerpartiet i Älvkarleby kommun – Yttrande DNR 2018/762-73 

Vi har tagit del av översända handlingar för samråd och vill härmed framföra nedanstående 

synpunkter. 

 

Vi noterar att ni tagit hänsyn till problemen med dagvattnet inom aktuellt område utom 

området under järnvägsbron. Vi emotser tacksamt hur man tänker åtgärda översvämningarna 

som uppträder vid stora nederbördsmängder eller skall det då vara som det är idag? 

 

I övrigt tycker vi att det är bra att bussarna flyttas ner till resecentrum samt att 

parkeringsplatserna utökas. Behovet är stort. 

 

Vi förutsätter att området förses med bra belysning och ev med bevakningskameror. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Trafikverket har ansvaret över pumpar under viadukten. 

Frågan har vidarebefordrats till dem, deras svar är att anläggningen är dimensionerad för 

dagvatten och grundvatten. Översvämningar sker när slam skapar beläggningar som täcker 

igen ledningar, vilket leder till tillfälliga kapacitetsproblem. Oavsett hur mycket anläggningen 
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skulle utökas dimensionsmässigt skulle fortfarande problematiken kvarstå vid igensättning av 

ledningar.  

 

Belysning och bevakningskameror planeras vid genomförandet av planen.  

 

Ändringar i detaljplanen 
Inga ändringar i planen.  

 

Länsstyrelsen Uppsala län – Yttrande DNR 2018/762-74 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Riksintressen 

 

Planområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ MB samt av 

riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1 och 2 § MB. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redovisa vilka riksintressen som berörs av 

planförslaget i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser vidare att kommunen ska förtydliga 

bedömningen att planförslaget är förenligt med ovan nämnda riksintressen. 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Buller 

Kommunen har inte tagit fram någon bullerutredning för planförslaget. Länsstyrelsen kan 

därför inte bedöma om det finns risk för att bullerförordningens riktvärden kan klaras. 

Länsstyrelsen anser att kommunen ska göra en bedömning om hur bullernivåerna 

förändras utifrån förändringar i antal busslinjer och avgångar, hur många fler 

parkeringsplatser som tillkommer samt hur många hur många fler fordon som beräknas 

utnyttja parkeringen samt om det antas bli en ökad andel genomfartstrafik. Om 

kommunen kommer fram till att det blir större förändringar anser länsstyrelsen att en 

bullerutredning ska tas fram. 

 

Farligt gods 

På ostkustbanan förekommer transporter av farligt gods. Länsstyrelsen delar 

Trafikverkets syn på att kommunen behöver göra en riskbedömning avseende farligt 

gods. Planförslaget behöver därför kompletteras med en sådan bedömning. 

 

Övriga synpunkter 

Planens syfte 

Avsikten med en syftesbeskrivning är att förklara vad planen avser att åstadkomma och 

orsaken till att ett planförslag tas fram. Planens syfte avgör bland annat vilka 

planbestämmelser som kan användas och hur planområdet är avgränsat. Planens syfte 

ligger sedan till grund för efterföljande prövning ex. för att underlätta vid framtida 

bygglovshandläggning. En detaljplans syfte är således av central betydelse vid tolkningen 

av plankartan och dess bestämmelser vid ett genomförande av planen samt vid annan 

efterkommande prövning enligt PBL och annan lagstiftning. 

Kommunen har under rubriken planens syfte och huvuddrag beskrivit det bakomliggande 
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syftet med planen. Länsstyrelsen anser att kommunen istället behöver redovisa mer 

konkret vad det är kommunen vill att planen ska tillåta, exempelvis flytt av 

parkeringsplatser och uppförande av en väntkur. 

 

Klimatanpassning 

I planbeskrivningen anger kommunen att området under viadukten är riskutsatt för 

eventuell översvämning vid ett extremt skyfall. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 

redogöra för vilken inverkan klimatfaktorn har på den här riskbilden. Planen bör 

kompletteras med en konsekvensanalys utifrån ett scenario där vägen under viadukten 

blir helt otillgänglig, som ett resultat av ett extremt skyfall med klimatfaktor. 

 

Biotopskydd 

Den befintliga naturmiljön i planområdet är endast översiktligt beskriven. Länsstyrelsen 

önskar en utförligare beskrivning av naturmiljön till granskningsskedet. I planområdets östra 

del finns en trädrad som kan utgöra en allé. Alléer som omfattas av 

följande definition är skyddade enligt det generella biotopskyddet (7 kap 11 § 

miljöbalken): 

”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 

eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 

övervägande del utgöras av vuxna träd.” 

 

Inom ett sådant biotopskyddsområde får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 

För att göra ingrepp som påverkar biotopskyddet krävs dispens från Länsstyrelsen. 

Dispens från förbudet får ges i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Vad som 

kan utgöra särskilda skäl finns exemplifierat i Naturvårdsverkets handbok 2012:1 om 

Biotopskyddsområden. Detta bör beaktas under planarbetet eftersom det annars kan 

uppstå hinder att genomföra planen. 

 

Utöver detta finns det inga för Länsstyrelsen kända naturvärden på den berörda platsen. 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet.  

 

Riksintressen – Kommunen ändrar förslaget och redovisar vilka riksintressen som berörs av 

planförslaget i planbeskrivningen och hur dessa är förenliga med planförslaget.  

 

Buller- En bullerutredning har tagits fram efter samrådet. Den gjordes främst för den andra 

detaljplanen (DNR: 2021/20) som möjliggör bostäder intill resecentrum. Den visar att de 

förändringar som resecentrum medför inte har en betydande påverkan på ljudnivåerna. 

Bullernivåerna kommer endast öka något med planens genomförande.  

Om p-platser i södra delen byggs ut ska bullerplank mot närliggande fastigheter mot söder 

uppföras. Enligt kommunens bedömning är det endast en fastighet som påverkas tillräckligt 

mycket av planens genomförande att åtgärder mot buller behöver vidtas.  

 

Farligt gods- Kommunen lägger till beskrivning av risker med farligt gods kopplat till 

markanvändning i planbeskrivningen. 
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Planens syfte – ändras till att vara mer konkret gällande vad planen ska tillåta.  

 

Klimatanpassning – Det finns alternativa vägar både söder och norrut om det inte går att 

passera under viadukten. Det norra alternativet är minst tidskrävande. Gång- och cykelvägen 

under viadukten är upphöjd, vilket innebär att vattnet inte når upp till gång-och cykelvägen i 

första taget. Trafikverket har ansvaret över pumpar under viadukten. Frågan har 

vidarebefordrats till dem, deras svar är att anläggningen är dimensionerad för dagvatten och 

grundvatten. Översvämningar sker när slam skapar beläggningar som täcker igen ledningar, 

vilket leder till tillfälliga kapacitetsproblem. Oavsett hur mycket anläggningen skulle utökas 

dimensionsmässigt skulle fortfarande problematiken kvarstå vid igensättning av ledningar.  

 

Biotopskydd- Allén planteras i början av 2000-talet och utgörs inte av vuxna träd. Om 

planens genomförande av någon anledning sker om flera år och att träden hinner omfattas av 

ett biotopskydd finns det ett stort allmän intresse av exploatering vid resecentrum som kan 

utgöra ett särskilt skäl för dispens. Detta för att resecentrum lyfts fram i översiktsplanen som 

en plats med god utvecklingspotential genom dess geografiska läge intill ett viktigt 

kommunikationsstråk. Pendlarparkeringar bör uppföras vid kommunens samtliga tågstationer 

för att främja kollektivt resande.   

 

Ändringar i detaljplanen 
Riksintresse som berörs redovisas tydligare i planförslaget.  

 

En bullerutredning har tagits fram. Skyddsåtgärd mot buller läggs till i plankartan.  

 

Kommunen lägger till beskrivning av risker med farligt gods kopplat till markanvändning i 

planbeskrivningen. 

 

Syftet med planen ändras till att vara mer konkret gällande vad planen ska tillåta. 

 

En beskrivning om allén läggs till i planbeskrivningen under rubrik  5.2.2 Växtlighet. 

 

Kommunstyrelsen – Yttrande DNR 2018/762-75 

 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på planförslaget: 

 

• Varje parkeringsyta bör ha ett fördröjningsmagasin intill (fattas på en del bilder) 

• Bussinfarten (för avlastning) måste vara till höger (medsols). Pilen är felvänd. Bussarna 

ställs sedan upp vid respektive perrong/pålastningsyta med frampartiet riktat (österut) mot 

Skutskärs Centrum. 

• Hämtning/lämningsyta bör även finnas på Marnsidan, inte bara parkeringsplatser. Taxi och 

privatbilar måste kunna köra ända fram för av/påstigning. 

• Hissar ska bekostas, underhållas och skötas av Trafikverket 

• Inritade hus och parkeringsplats utanför planområdet är vilseledande (gäller öster om 

Nygatan mot Hårsta området) 
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• RWC för allmänheten måste finnas inom handelsområdet 

• Framdragning av el för ladd stolpar till elbilar behövs 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. De två infiltrationsytorna som är planlagda är mer än 

tillräckliga för att kunna rena och fördröja dagvatten från hela planområdet. Det finns 

befintliga dagvattenbrunnar och dagvattenledningar.  

 

Bussarna är vända åt det håller för att kunna angöra till lamellerna. Busschaufförerna vill ha 

uppsikt mot stationsområdet.  

 

Hämtning och lämning kan även ske på den västra sidan med föreslagen detaljplan. Det gäller 

både taxi och privatbilar.  

 

Genom dialog med Trafikverket ska eventuella hissar underhållas och skötas av Trafikverket. 

Trafikverket har inte gått med på att bekosta hissar, vilket innebär att kommunen bekostar 

dessa hissar och kan söka bidrag genom länsplan. Kostnadsansvaret och fördelningen kan 

komma att ändras.  

 

De inritade husen tas bort från illustrationsbilderna.  

 

RWC är ingenting som regleras i detaljplan. Det ryms inom användning för järnvägsstation.  

 

Ett område för transformatorstation har lagts till i granskningshandlingarna för att möjliggöra 

framdragning av el.  

 

Ändringar i detaljplanen 
De inritade husen tas bort från illustrationsbilderna.  

 
Ett område för transformatorstation har lagts till i granskningshandlingarna för att möjliggöra 

framdragning av el.  

 

Medborgare – Yttrande DNR 2018/762-76 

 

Har förslag gällande resecentrum i Skutskär då som varje dag pendlare. 

 

I dagsläget så är det jättesvårt att som resenär med barnvagnar/resväskor eller om man har 

någon form av begränsning att röra sig att när man stiger av tåget från uppsala mot Gävle så 

går det att inte ta sig snabbt över till andra sidan för att hinna med bussen då trapporna är 

olämpligt för detta. Frågan är varför har man inte gjort typ en slingring väg upp för så att man 

kan dra väskor/vagnar och röra sig mer bekvämt upp på andra sidan av spåret för att hinna 

med buss tex. nu för tiden får man ta omväg för att kunna komma upp om man kan , i vissa 

fall så går det inte. Även att ta sig nerför när man har stigit av tåget. Problemet är bara på den 

sida som tåget går mot Gävle. 
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Mera väntkurer med skydd på perrongen då det är många pendlare varje dag så räcker det inte 

med ett skytt bara vid oväder.  

 

Varför tar man bort bussarna från Skutskärs Centrum då många handlar där, gör besök på 

vårdcentralen och har inte kanske möjligt att gå ända till resecentrum för att ta buss vidare? 

 

 

Kommunens kommentar 

Kommunen tackar för yttrandet. Planen möjliggör att hissar anordnas för att förenkla 

perrongbyte för personer med rörelsesvårigheter eller barnvagn/resväskor. Kommunen har 

lyft frågan om tillgängligheten som är otillräcklig till Trafikverket.  

 

Planen möjliggör för fler väderskydd inom området. På perrongerna har Trafikverket ansvar 

över väderskydd och antalet väderskydd regleras inte genom planförslaget. Önskemålet om 

fler väderskydd lyfts till Trafikverket.  

 

De busslinjer som åker till centrum idag kommer även göra det efter planens genomförande. 

Bussarna kommer däremot att stanna en längre stund och vänta in avgångstid i centrum, utan 

göra det inom resecentrum istället. Det görs bland annat för att det är väldigt trångt för 

bussarna i centrum idag och för att bussarna ska kunna vänta in resande med tågtrafiken.  
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Enkät 

En enkätundersökning genomfördes under samrådet i syfte att samla yttranden av 

medborgare. Information om enkäten fanns vid resecentrum, Skutskärs bibliotek samt vid ett 

par anslagstavlor i centrala Skutskär. Enkäten fanns tillgänglig på kommunens hemsida. 

Totalt besvarades enkäten av 49 personer. 

 

Enkäten var utformad med fyra frågor. En av dem hade färdiga svarsalternativ och resterande 

tre besvarades med fritext. Frågorna var utformade enligt följande:  

 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Mindre bra, Dåligt 

 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Fritext. 

 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som inte tagits hänsyn till i förslaget? 

Fritext. 

 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Fritext. 
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NEDAN HAR EN SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENSERNAS ENKÄTSVAR 

SAMMANSTÄLLTS 

 

För att ta del av samtliga svar. Se XXXX längst bak i samrådsredogörelsen. 

 

 

Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Frågan besvarades av 45 av de totalt 49 respondenterna. Frågan ställdes med 4 svarsalternativ 

vilka var: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dåligt. En absolut majoritet av de tillfrågade 

ansåg att förslaget i sin helhet var antingen Mycket bra eller Bra (42 av 45, 93 %) medan 

endast ett fåtal ansåg att förslaget var Mindre bra eller Dåligt (3 av 45, 6 %). Se tabell 1. 

 

 
Tabell 1: Sammanställning av enkätfråga 1 ”vad tycker du om förslaget som helhet” där totalt 45 svarade. 

 
 

 

Mycket bra
60% (27 st)

Dåligt 2% (1 st)
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33% (15 st)

Mindre bra 4% (2 st)
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Två (2) respondenter ansåg att förslaget som helhet var Mindre bra. I frågan tycker du att 

något i förslaget kan förbättras svarade den ena av de två respondenterna:  

 

Att utnyttja stora tomma gräsmattor är ett väldigt bra användningsområde, men 

varför ta ner dom fina björkarna på andra sidan mot Marnvägen? Något fint kan väl 

de resande få se när dom passerar Skutskär. Att se fabriker och parkeringar är inget 

man uppskattar år 2019. 

 

Den andra respondenten vilken ansåg att förslaget i sin helhet var Mindre bra besvarade 

resterande enkätfrågor med följande: 

 

- Tycker du något i förslaget kan förbättras? 

Men för guds skull se till att området blir kameraövervakat så att bilarna får stå i 

fred. 

 

- Upplever du att det finns saker som inte tagits hänsyn till i förslaget? 

Kameraövervakning. Vet att många påpekat det tidigare men ni tar tydligen ingen 

hänsyn till synpunkter så varför ens bry sig........ 

 

- Har du några idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

övervakning 

 

 

Utöver dessa två var det även en (1) respondent som ansåg att förslaget i sin helhet var Dåligt. 

Denna kom dock inte att besvara någon av de övriga frågorna som ställdes i enkäten. Av den 

anledningen är det inte möjligt att veta vad respondenten ogillade med förslaget.  
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Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

20 av de totalt 49 respondenterna besvarade frågan. Nedan har förslagen på förbättringar 

sammanställts. Svaren är uppdelade i 5 kategorier baserat på vad respondenterna avser 

behöver förbättras i förslaget. Kategorierna är Buss, Cykel, Parkering, Tillgänglighet samt 

Handel/Väntsal/Övrigt. 

 

BUSS 

- Flytt av Eckerölinjens busshållplats från centrala Skutskär ned till resecentrum. Detta 

skulle då minska parkeringsbehoven för det ändamålet i centrum. 

- Nygatan bör breddas eller rätas på grund av den ökade buss- och personbilstrafiken i 

området. Även längs Marnvägen finns behov av breddning. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Förslaget möjliggör fler busslägen, men reglerar inte vilka bussar som avgår från resecentrum. 

Det innebär exempelvis att kommersiell trafik kan avgå från resecentrum.  

 

Kommunen är huvudman för Nygatan. Åtgärder längs Nygatan för att förbättra 

framkomligheten är planerade att genomföras, detta gäller skarpa kurvor och korsningar som 

kommer breddas. Upplandsbodarnas Samfällighetsförening är huvudman för Marnvägen. 

Kommunen kommer dock bekosta breddning av den delen mellan Nygatan och den västra 

parkeringen. 

 

 

CYKEL 

- Service för cykel, exempelvis luftpump. 

- Flytta cykelparkeringarna än närmare spårområdet än vad som förslaget påvisar. 

- Mer cykelparkering. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Planförslaget möjliggör service till cyklar, exempelvis pump och tvätt.  

 

Planens genomförande möjliggör cykelgarage. Placeringen av ett eventuellt cykelgarage är 

inte reglerat i planen. 

 

Antalet cykelparkeringar är inte reglerat i planen, antalet platser kan öka efter behov.  

 

 

PARKERING 

- Laddstolpar för elbil 

- Övervakning av parkeringar, t.ex. övervakningskameror 

- En uppgång från södra parkeringen till perrongen behövs också. 

- Lämna björkarna mot Marnvägen orörda, något fint att titta på, annat än parkering och 

fabrik 
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- Den östra parkeringen och bussterminalen skall byta plats. Detta p.g.a. att man måste 

korsa busstrafiken då man går från parkeringen till perrongen.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Område för transformatorstation har lagts till i plankartan för att möjliggöra dragning av el till 

laddstolpar. 

 

Kameraövervakning är ingen detaljplanefråga, utan ett separat politiskt beslut. Det kommer 

därför inte tas med i detaljplanen. Politikerna har kännedom att det finns önskemål om 

kameraövervakning och frågan kommer behandlas efter att detaljplanen fått laga kraft.  

 

Trafikverket ansvarar för tågperrongerna. Kommunen anser dock att en uppgång från södra 

parkeringen inte är nödvändig eftersom det finns en befintlig gång- och cykelväg som leder 

till perrongerna. Där finns det också passage över spår och trappor för att passera spåren på ett 

säkert sätt.   

 

För att underlätta kombinerat resande är det nödvändigt med parkeringsplatser även på den 

västra sidan. Det innebär att en del träd måste tas ned för att göra plats åt parkeringsytan. 

Mycket av naturen kommer dock kunna bevaras med planens genomförande och är planlagt 

som naturändamål.  

 

Bussterminalen är placerad intill järnvägen för att förenkla det kollektiva resandet och byten 

mellan tåg och buss. Enligt kommunens gällande översiktsplan ska planering, utformning och 

drift av trafiknätet föreslås trafikslag prioriteras i följande ordning: 

1. Gång- och cykeltrafik 

2. Kollektivtrafik 

3. Biltrafik 

 

 

TILLGÄNGLIGHET 

- Trappa ned från bussarna till gångbana som leder under tunneln. 

- Inte bara rullstolsburna får problem. Många som reser har också bagage eller kan vara 

äldre med problem för branta trappor. 

- Det är viktigt att försöka minimera trappor mellan spår och parkeringar på vardera 

sida. Bygg inte brant. Tänk väskor! 

- Förbättra vägbeläggningen under järnvägsviadukten. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Det finns idag trappor från perrongen som leder under tunneln som bussresenärer föreslås 

använda. Eftersom järnvägsanläggningen ägs av Trafikverket är det dem som ansvarar för 

tillgängligheten inom området. Kommunen tar med sig förslaget om en trappa på den östra 

sidan ner till gång- och cykelvägen till Trafikverket.  
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Trafikverket har ansvaret för tillgängligheten inom järnvägsområdet. Kommunen anser att 

tillgängligheten bör förbättras inom området, eftersom den inte är tillräcklig idag. Förslaget 

möjliggör installation av hissar för att minska färdvägens längd för människor med 

rörelsesvårigheter och tunga bagage. Om hissar installeras skapas ett alternativ till den längre 

färdvägen.  

 

Kommunen tar med sig synpunkten om vägbeläggning. Det är dock ingen planfråga och 

därför ingenting som kommer tas upp i planförslaget.  

 

 

HANDEL/ VÄNTSAL/ÖVRIGT 

- Flytta handeln till södra delen av resecentrum. Inte som i förslaget, den norra delen. 

- Det borde finnas någonstans att värma sig på vintern när det är kallt, typ en sådan kur 

som redan finns men med värme och en dörr att stänga. Skulle uppskattas av många. 

- Väntsal eller större ”uterum” på perrongen 

- Kiosken bör inte få den prioritet som nuvarande förslag ger. I huvudsak så består väl 

trafiken av morgontidiga pendlare. Frågan är väl om en kioskägare håller öppet dessa 

tider? 

- Platsbrist. Mer perronger eller dylikt. I Knivsta är dom inglasade med värme. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Användningsområdet för detaljhandel är borttaget till granskningshandlingarna. Det finns 

därmed ingen specifik placering av byggnaden. Kommunen anser dock att det är lämpligt att 

en eventuell byggnad för handel är lämplig i den norra delen, intill passagen över järnvägen 

för att fler människor rör sig på platsen. Byggnaden skulle också möjliggöra väntsal för 

resenärer, denna bör vara placerad med så kort avstånd som möjligt till perrongerna.  

 

Planförslaget möjliggör att en väntsal med värme uppförs intill järnvägsstationen.  

 

Användningsområdet för detaljhandel har tagits bort. Planen möjliggör fortfarande 

uppförande av kiosk inom området. Marken kan dock även användas till annat än kiosk, så 

som väntsal och annan service till resenärer.  

 

Trafikverket ansvarar över antalet perronger och dess utformning. Detta kommer inte 

förändras av planens genomförande. Planen möjliggör att byggnad uppförs 30 meter från 

järnvägen av säkerhetsskäl. Detta kan exempelvis vara en uppvärmd väntsal.  
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Fråga 3: Upplever du att det finns saker som inte tagits hänsyn till i förslaget? 

14 av de totalt 49 respondenterna besvarade frågan. Nedan har svaren sammanställts: 

 

BUSS 

- Kanske sjukresebussen kunde koppla samman med tåget? 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Vilka bussar som stannar vid hållplatserna är inget som regleras i detaljplan. Med 

planförslaget kommer fler busslameller anordnas, vilket innebär att det finns möjlighet för 

sjukresebussar att stanna vid resecentrum.  

 

 

 

CYKEL 

- För att förhindra cykelstölder är det bra att kunna låsa dem runt ramen med en kedja 

till något som då bör finnas emellan cyklarna. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Kommunen tar med sig frågan om att kunna låsa fast cyklar på ett säkrare sätt till 

genomförandefasen. Eftersom det inte är en planfråga kommer det inte tas upp i detaljplanen.  

 

 

 

PARKERING 

- Laddstationer för el- och laddhybridbilar 

- Övervakning av parkering, kameraövervakning 

- Mycket viktig aspekt är att det idag är mycket förstörelse kring resecentrum samt 

inbrott i bilar, stöld osv. 

- Säkerheten för gångtrafikanter från östra parkeringen till perrongen 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Område för transformatorstation har lagts till i plankartan för att möjliggöra dragning av el till 

laddstolpar för elbil.  

 

Kameraövervakning är ingen detaljplanefråga, utan ett separat politiskt beslut. Politikerna har 

kännedom om att det önskas av många och frågan kommer behandlas efter att detaljplanen 

fått laga kraft. 

 

Det kommer finnas säkra vägar från den östra parkeringen till perrongen, som gång-och 

cykelvägar.  
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TILLGÄNGLIGHET 

- Har ni planerat för hiss? 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Planen möjliggör att hiss kan anordnas.  

 

 

 

HANDEL/ VÄNTSAL/ÖVRIGT 

- Kylan som är på vintrarna 

- Vid regnigt väder är det ibland trångt i väntkuren på perrongen när man väntar på 

tåget. 

- Toaletter 

- Belysning på båda sidor 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Planen möjliggör att byggnad kan uppföras där uppvärmd väntsal kan anordnas.  

Kommunen tar med sig frågan om att anordna fler väderskydd på perrongen till Trafikverket. 

Planen möjliggör att byggnad kan uppföras där toaletter kan anordnas.  

Det finns möjlighet att anordna belysning på båda sidorna om järnvägen.   
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 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

17 av de totalt 49 respondenterna besvarade frågan. Nedan har svaren sammanställts. 

 

BUSS 

- Att det finns hållplatser för buss i centralare delar av Skutskär än Resecentrum. Man 

behöver buss för att ta sig till och från stationen. 

- Gör en hållplats för Eckerö- och Viking Line-bussarna på resecentrum. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

Ingen busshållplats kommer försvinna i centrala Skutskär av planens genomförande.  

 

Vilka bussar som stannar vid hållplatserna är inget som regleras i detaljplan. Med 

planförslaget kommer fler busslameller anordnas, vilket innebär att det finns möjlighet för 

kommersiella bussar att stanna vid resecentrum. 

 

 

CYKEL 

- I dagsläget är det alldeles för få cykelparkeringar  

- Cykelparkeringen bör utformas så att man med ett blocklås/kedja kan låsa fast cykeln.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Kommunen tar med sig frågan om fler cykelparkeringar och möjlighet att kunna låsa fast 

cyklar på ett säkrare sätt till genomförandefasen. Eftersom det inte regleras i planen kommer 

det inte tas upp i detaljplanen.  

 

 

PARKERING 

- Det behövs laddplatser för bilar.  

- Åtminstone närmre hälften borde vara laddstolpar. 

- När ni sätter ut laddplatserna. Sätt dom inte på närmaste platserna utan längre bort 

annars kommer det nog bli stor risk att dom ofta blir "felparkerade". 

- Övervakning, kameraövervakning  

- Fler parkeringsplatser 

- Den östra parkeringen och bussterminalen skall byta plats. Detta p.g.a. att man måste 

korsa busstrafiken då man går från parkeringen till perrongen.  

- En uppgång från södra parkeringen till perrongen. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Område för transformatorstation har lagts till i plankartan för att möjliggöra dragning av el till 

laddstolpar. 

 

Hur många parkeringsplatser som kommer ha laddstolpar bestäms i ett senare skede i 

processen. Kommunen tar med sig önskemålet till genomförandefasen. 
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Var platserna för laddstoplar kommer vara placerade bestäms i genomförandefasen och 

regleras därför inte i detaljplan. Kommunen tar med sig önskemålet till genomförandefasen. 

 

Kameraövervakning är ingen detaljplanefråga, utan ett separat politiskt beslut. Politikerna har 

kännedom om att det önskas av många och frågan kommer behandlas efter att detaljplanen 

fått laga kraft. 

 

Med planens genomförande kommer fler parkeringsplatser anordnas.  

 

Det kommer finnas säkra vägar från den östra parkeringen till perrongen, som gång-och 

cykelvägar.  

 

Trafikverket ansvarar för tågperrongerna. Kommunen anser dock att en uppgång från södra 

parkeringen inte är nödvändig eftersom det finns en befintlig gång- och cykelväg som leder 

till perrongerna. Där finns det också passage över spår och trappor för att passera spåren på ett 

säkert sätt.   

 

 

HANDEL/ VÄNTSAL/ÖVRIGT 

- Se till att buskar (särskilt taggiga) vid ledstänger klipps så man kan använda dem. 

Även underhåll av platsen är viktigt! 

- Fler väderskydd på perrongen.´ 

- En ”Värme Kur” 

- Tak över huvudet vid regn/dåligt väder. Kanske en större väntkur med både väggar 

och tak och möjlighet att sitta.  

- Mycket ljus för en trygg plats.  

- Bra med handel och folk i rörelse. 

 
KOMMUNENS KOMMENTAR 

 

Området kommer underhållas enligt skötselplan.  

 

Kommunen tar med sig frågan om att anordna fler väderskydd på perrongen till Trafikverket. 

 

Planen möjliggör att byggnad kan uppföras där uppvärmd väntsal kan anordnas.  

 

Det finns möjlighet att anordna belysning på båda sidorna om järnvägen.   
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Facebookinlägg 

 

Synpunkter inkomna via Älvkarleby kommuns Facebook sida. 

1. 
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Samtliga svar från enkätundersökningen: 

 

Respondent 1. – Yttrande DNR 2018/762 - 9 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 2. – Yttrande DNR 2018/762 - 10 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Ja, det behövs laddplatser för bilar. Det finns just nu inga öht i kommunen medans det finns 

några (dock för få och de blockeras av fossilare) i Furuvik och Tierp, Örbyhus. Det är konstigt 

att det inte finns några öht i Älvkarleby kommun. Platserna behöver kunna bevakas visuellt av 

personalen i kiosken så de kan larma parkeringsbolaget ifall de blockeras av fossilbilar. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Ja, det behövs laddplatser för bilar. Det finns just nu inga öht i kommunen medans det finns 

några (dock för få och de blockeras av fossilare) i Furuvik och Tierp, Örbyhus. Det är konstigt 

att det inte finns några öht i Älvkarleby kommun. Platserna behöver kunna bevakas visuellt av 

personalen i kiosken så de kan larma parkeringsbolaget ifall de blockeras av fossilbilar. 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Ja, det behövs laddplatser för bilar. Det finns just nu inga öht i kommunen medans det finns 

några (dock för få och de blockeras av fossilare) i Furuvik och Tierp, Örbyhus. Det är konstigt 

att det inte finns några öht i Älvkarleby kommun. Platserna behöver kunna bevakas visuellt av 

personalen i kiosken så de kan larma parkeringsbolaget ifall de blockeras av fossilbilar. 

 

Respondent 3. – Yttrande DNR 2018/762 - 11 
 

 Fråga 1: - 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Har ni planerat för hiss? 
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 Fråga 4: - 

 

Respondent 4. – Yttrande DNR 2018/762 - 12 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Bygg gärna bort risken att ramla ner i slänten när man som kille ställer sig och kissar i busken 

och tappar balansen. Jädra svårt att ta sig upp igen. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

För att förhindra cykelstölder är det bra att kunna låsa dem runt ramen med en kedja till något 

som då bör finnas emellan cyklarna. Just nu vill alla låsa vid stolparna. 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Se till att buskar (särskilt taggiga) vid ledstänger klipps så man kan använda dem. Även 

underhåll av platsen är viktigt! 

 

Respondent 5. – Yttrande DNR 2018/762 - 13 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 6. – Yttrande DNR 2018/762 - 14 
 

 Fråga 1: -  

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

I dagsläget är det alldeles för få cykelparkeringar, om platserna ökar är oklart i förslaget. De 

cykelparkeringar som finns idag ger heller ingen möjliget att låsa fast cykeln vilket behövs då 

cyklar ofta stjäls vid tågstationen.  

Väderskydden på perrongen är också för få. Det räcker inte med en på varje sida då det oftast 

är många passagerare som väntar på tåget. 
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Respondent 7. – Yttrande DNR 2018/762 - 15 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 8. – Yttrande DNR 2018/762 - 16 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Kameraövervakning 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 9. – Yttrande DNR 2018/762 - 17 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 10. – Yttrande DNR 2018/762 - 18 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mindre bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Att utnyttja stora tomma gräsmattor är ett väldigt bra användningsområde, men varför ta ner 

dom fina björkarna på andra sidan mot Marnvägen? Något fint kan väl de resande få se när 

dom passerar skutskär. Att se fabriker och parkeringar är inget man uppskattar år 2019. 

 

 Fråga 3: - 
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 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 11. – Yttrande DNR 2018/762 - 20 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 12. – Yttrande DNR 2018/762 - 21 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 13. – Yttrande DNR 2018/762 - 22 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 14. – Yttrande DNR 2018/762 - 23 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 
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 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Se bara till att ni verkligen ser till att det blir tillräckligt med parkeringsplatser. Så att inte det 

behövs byggas om där inom 5 år 

 

Respondent 15. – Yttrande DNR 2018/762 - 24 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Har inte kollat på allt men det jag dett ser fint ut. Men när ni sätter ut laddplatserna. Sätt dom 

inte på närmaste platserna utan längre bort annars kommer det nog bli stor risk att dom ofta 

blir "felparkerade". Hoppas ni även har planerat in kameraövervakning el dyl 

 

Respondent 16. – Yttrande DNR 2018/762 - 25 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 17. – Yttrande DNR 2018/762 - 28 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 18. – Yttrande DNR 2018/762 - 29 
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 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Nej. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Nej, det är verkligen genomtänkt 

 

 Fråga 4: -  

 

Respondent 19. – Yttrande DNR 2018/762 - 32 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Trappa ned från bussarna till gångbana som leder under tunneln. 

Luftpump ”station” för cyklar. 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 20. – Yttrande DNR 2018/762 - 33 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Planen kommenterar hur långt någon med rullstol måste gå idag för att komma till 

parkeringen (500 m). Många som reser har också bagage eller kan vara äldre med problem för 

branta trappor. 

 

Det är viktigt att försöka minimera trappor mellan spår och parkeringar på vardera sidor. 

Bygg inte brant. Tänk väskor! 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Kanske sjukresebussen kunde koppla samman med tåget? 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Mycket ljus för en trygg plats. Bra med handel och folk i rörelse. 

 

Respondent 21. – Yttrande DNR 2018/762 - 34 
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 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Bra att ni tar höjd för cykelpendlare, idag är cykelparkeringen undermålig. 

 

Respondent 22. – Yttrande DNR 2018/762 - 35 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Flytta handeln till södra delen av resecentrum. Inte som i förslaget, den norra delen. 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 23. – Yttrande DNR 2018/762 - 36 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Dåligt 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 24. – Yttrande DNR 2018/762 - 37 

 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 
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Respondent 25. – Yttrande DNR 2018/762 - 38 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Det borde finnas någonstans att värma sig på vintern när det är kallt, typ en sådan kur som 

redan finns men med värme och en dörr att stänga. Skulle uppskattas av många. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Kylan som är på vintrarna 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

En ”Värme Kur” 

 

Respondent 26. – Yttrande DNR 2018/762 - 39 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mindre bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Men för guds skull se till att området blir kameraövervakat så att bilarna får stå i fred. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Kameraövervakning. Vet att många påpekat det tidigare men ni tar tydligen ingen hänsyn till 

synpunkter så varför ens bry sig........ 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

övervakning 

 

Respondent 27. – Yttrande DNR 2018/762 - 40 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Vad jag kan se så finns inga planer på laddstationer för el- och laddhybridbilar.  Är väl något 

som kan få människor välja en liten elbil för transport stationen. Bussen går kanske inte alltid 

när man vill att den ska gå. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Se ovan 

 

 Fråga 4: - 
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Respondent 28. – Yttrande DNR 2018/762 - 41 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 29. – Yttrande DNR 2018/762 - 42 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 30. – Yttrande DNR 2018/762 - 43 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 31. – Yttrande DNR 2018/762 - 44 
 

 Fråga: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

De bussar som idag har av- och på stigning på Centralgatan mittemot kommunhuset som inte 

är bussar i linjetrafik, tex Eckerölinjen borde också stanna vid nya resecentrum istället för på 

Centralgatan. Vid nya resecentrum finns parkeringsplatser avsatta för resenärer, som det är 

idag tar båtresenärer upp parkeringsplatser både för besökande och anställda på kommunen 

och vårdcentralen. 
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 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Gör en hållplats för Eckerö- och Vikinlinjebussarna på resecentrum. 

 

Respondent 32. – Yttrande DNR 2018/762 - 45 

 Fråga 1: - 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Vad som är viktigt för resenärer som inte cyklar eller kör bil, t ex äldre och rörelsehindrade att 

det finns hållplatser för buss i centralare delar av Skutskär än Resecentrum. Man behöver buss 

för att ta sig till och från stationen. 

 

Respondent 33. – Yttrande DNR 2018/762 - 46 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Att förlägga en kiosk på en central punkt kan iofs tyckas trevligt. Dessvärre tror jag att en 

placering av cykelparkeringen, längre bort från spårområdet, ökar risken för skadegörelse och 

stöld. I enlighet med alla klimatanpassningar så bör kommunen öka bekvämlighet och service 

för de som cyklar inte tvärtom. 

 

Kiosken bör inte få den prioritet som nuvarande förslag ger. I huvudsak så består väl trafiken 

av morgontidiga pendlare. Frågan är väl om en kioskägare håller öppet dessa tider? 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Cykelparkeringen bör utformas så att man med ett blocklås/kedja kan låsa fast cykeln. Idag så 

är detta alltför krångligt då det för det mesta bara går att låsa fast cykeln i framhjulet. Om det 

då är trångt med cyklar så blir det oerhört besvärligt. 

 

Respondent 34. – Yttrande DNR 2018/762 - 48 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Elstolpar för elfordon, det finns vid Tierps station. 
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 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 35. – Yttrande DNR 2018/762 - 49 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 36. – Yttrande DNR 2018/762 - 50 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

 

Respondent 37. – Yttrande DNR 2018/762 - 52 
 

 Fråga 1: - 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: Har du några idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Det är bråttom med flera parkeringar. 

 

Respondent 38. – Yttrande DNR 2018/762 - 53 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 
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 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Möjlighet att faktiskt kunna stå under tak vid dåligt väder, och gärna för en större mängd 

människor alternativ att man gör som i Uppsala, större uterum på perrongen osv. Tågen är 

nämligen både sena och inställda väldigt ofta och att då stå ute i regn hela tiden är inte att 

föredra. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Mycket viktig aspekt är att det idag är mycket förstörelse kring resecentrum samt inbrott i 

bilar, stöld osv. Man bör på något vis se till att bygga för att minimera även detta. 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Eftersom att allt handlar om miljö idag och om hur framtidens bilparker osv ser ut så borde 

det finnas en hel del laddstolpar. Alltså fler än 4st då det behovet kommer att öka. Åtminstone 

närmre hälften borde vara laddstolpar. 

 

Respondent 39. – Yttrande DNR 2018/762 - 54 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Toaletter? 

Belysning på båda sidor? 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 40. – Yttrande DNR 2018/762 - 57 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Jag tycker att det ska vara en kameraövervakning över hela resestationen. Med tanke på 

busskurer som slås sönder, cyklar som förstör och stjäls, kan nästa steg bli påverkan på bilar.  

Klotter på väggarna. Blir ibland tillhåll under sommaren för unga 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 41. – Yttrande DNR 2018/762 - 58 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 
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Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 42. – Yttrande DNR 2018/762 - 59 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 43. – Yttrande DNR 2018/762 - 60 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Det behövs absolut fler kurer på perrongen, idag finns en som ca fem personer får plats i. Och 

vi är många många fler som pendlar. 

I Knivsta har de stora inglasade med värme. 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 44. – Yttrande DNR 2018/762 - 61 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Jag tycker att den östra parkeringen och bussterminalen skall byta plats. Detta p.g.a. att man 

måste korsa busstrafiken då man går från parkeringen till perrongen. En uppgång från södra 

parkeringen till perrongen behövs också. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Säkerheten för gångtrafikanter från östra parkeringen till perrongen. 
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 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Såsom ovan. 

 

Respondent 45. – Yttrande DNR 2018/762 - 64 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

I och med att det blir mer busstrafik och personbilar till området tycker jag att Nygatan 

breddas eller rätas ut p.g.a. bussarna genar i kurvorna (man får ofta tvärnita p.g.a. 

chaufförerna ej kan använda ratten i bussen) och att Marnvägen breddas till det berörda 

parkerings området (då det är enfilsväg där med mötesplats). Samt att det blir förbättring av 

vägbeläggning i vägtunneln (gropar med vattensamlingar). 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 46. – Yttrande DNR 2018/762 - 66 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 47. – Yttrande DNR 2018/762 - 69 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Jag tycker att hela förslaget är bra med plats för bl.a. en kiosk/gatukök. 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Vid regnigt väder är det ibland trångt i väntkuren på perrongen när man väntar på tåget. 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Som arbetspendlare tänker jag att det kan vara bra med fler möjligheter att få tak över huvudet 

vid regn/dåligt väder. Kanske en större väntkur med både väggar och tak och möjlighet att 
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sitta. Denna väntkur behöver inte nödvändigtvis vara placerad på själva perrongen där man 

kliver på tåget. Men kan vara värdefull när tåget är försenat eller inställt. 

 

Respondent 48. – Yttrande DNR 2018/762 - 72 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: - 

 

 Fråga 3: - 

 

 Fråga 4: - 

 

Respondent 49. – Yttrande DNR 2018/762 - 78 
 

 Fråga 1: Vad tycker du om förslaget som helhet? 

Mycket bra 

 

 Fråga 2: Tycker du att något i förslaget kan förbättras? 

Cykelparkeringen är idag för liten men det kanske ordnar sig... 

 

 Fråga 3: Upplever du att det finns saker som vi inte tagit hänsyn till i förslaget? 

Tiden innan allt står färdigt, snälla skynda, så att även en 70-åring får uppleva 

färdigställandet! 

 

 Fråga 4: Har du några egna idéer kring hur vi kan utveckla resecentrum? 

Pressbyrå och hotell, nej skojar bara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


