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Planförslagets framtagna mål utgår från globala, nationella och regionala mål samt från 
flertalet dialogmöten med invånare, politiker och tjänstemän. Utöver de framarbetade målen 
kopplas planförslaget till tematiska avsnitt över mark- och vattenanvändning, prioriterade 
utvecklingsorter, utvecklingsorter samt en tätortsstrategi för Skutskär och en 
utvecklingsstrategi för landsbygden. 
 
2.1 Mål 
 
De globala och nationella målen för hållbarhet tillsammans med de regionala målen, 
konkretiseras i översiktsplanen i kommunala mål och målområden. Dessa utgör sedan 
inriktningen för översiktsplanen. Utvecklingsstrategin för hela kommunens mark- och 
vattenanvändningen ska bidra till måluppfyllelsen. 

 
2.1.1 Globala målen för hållbar utveckling 
 
De globala målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte den 25 
september 2015. Det är 17 mål och 169 delmål. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en 
fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
 
Utav de 17 globala målen bedöms följande som relevanta för Älvkarleby kommun. Se 
grönmarkerade mål i illustration. 
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2.1.2 Nationella miljömål 
 
Sveriges miljömål utgör den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet, 
däribland Älvkarleby kommun. Målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet 
som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. 
 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Kortfattat kan 
beskrivas att Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 
 
2.1.3 Regionala mål 
 
Den regionala utvecklingsstrategins vision är ett ”gott liv i en nyskapande kunskapsregion 
med internationell lyskraft.” Den har följande tre strategier som alla bedöms relevanta för 
Älvkarleby kommun. De innehåller flera delar av de globala målen. 
 

 En växande region fokuserar på utveckling inom det geografiska området som 
omkringliggande län också kan ta del av. Strategin avser att möta de krav som en 
växande befolkning ställer.  
 

 En nyskapande region är det utvecklingsområde som lyfter det viktiga med ett 
livskraftigt näringsliv som ska ha förmågan att hantera global och regional 
konkurrens. 

 
 En region för alla lyfter det absolut viktigaste för regionen, nämligen dess invånare 

och deras livskvalitet. 

Strategierna innefattar ett antal mål och åtaganden att uppnå för att tillsammans kunna skapa 
bästa möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande 
kunskapsregion med internationell lyskraft.  
 
Illustrationen sammanfattar den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som visar mål 
och åtaganden. 
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2.1.4 Översiktsplanens mål 
 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett tidsperspektiv fram till 2050 precis som den 
regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 
 
Övergripande mål 
 
Översiktsplanens övergripande mål är att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 
 
Ekologisk hållbarhet innebär en strävan efter balans mellan förbrukning av och tillgång på 
naturresurser. Ekosystemens produktionsförmåga ska behållas och påverkan på naturen och 
människors hälsa ska begränsas. Den långsiktiga målsättningen är ett kretsloppsanpassat 
samhälle där inga nya resurser behöver tas i anspråk. För Älvkarleby kommun innebär detta 
att bebyggelsen ska vara tillräckligt tät för att ge underlag för gemensam infrastruktur och att 
inte ta i anspråk onödigt mycket mark. För att den biologiska mångfalden ska säkerställas är 
det viktigt med en balans mellan grönska och bebyggelse samt att vattenkvaliteten är god i 
både älven, sjöar, kustvatten och grundvatten. Grundvattentillgången i kommunen genom 
Uppsalaåsen ger mycket goda förutsättningar för dricksvattenförsörjning och måste därför 
skyddas. 
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Klimatförändringarna är en 
global fråga och ett av vår tids 
mest angelägna miljöproblem. Vi 
påverkar alla klimatet genom att 
produkter och tjänster vi 
använder leder till utsläpp av så 
kallade växthusgaser, främst 
koldioxid och metan. Det 
ändrade klimatet innebär ökad 
nederbörd, kraftigare 
svängningar i vädret och ökade 
temperaturer. Älvkarleby 
kommun måste därför ta sin del 
av ansvaret för att minska 
utsläppen av växthusgaser och 
begränsa klimatpåverkan och 
dess effekter. 
 
Social hållbarhet innebär ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 
Älvkarleby kommun ska ha en god livsmiljö och gott om mötesplatser för boende, arbetande 
och besökare. För att en social hållbarhet ska uppnås måste planeringen ta hänsyn till olika 
gruppers livssituation. Vardagslivet ser ofta olika ut beroende på kön, ålder, ekonomi, 
kulturell bakgrund och funktionsnedsättning.  Det ställer olika krav på samhällsplaneringen 
vad gäller service, infrastruktur med mera. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att 
röra sig fritt och verka i samhället.  
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt.  
 
Målbilder 
 
Kommunens identitet är stark och välutvecklad i en växande region. 
Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och 
tillgångar vi har och vill stärka dessa och vår identitet ytterligare. 
 
Kommunens bebyggelse- och infrastrukturutveckling är hållbar och anpassad för livets 
olika skeden. 
I Älvkarleby kommun ska vi utveckla en blandad bebyggelse som passar livets olika skeenden 
och utvecklingen ska främst ske inom våra stationsorter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och 
Marma. Ett större bostadsutbud i dessa orter skapar bättre underlag för service och underlättar 
resor från Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm.  Gång- och cykelstråken inom och mellan 
tätorterna samt till stationsområden utvecklas för att underlätta ett hållbart resande. 
  
Näringslivet är varierat, både befintliga verksamheter och nyetableringar ges 
möjligheter att utvecklas i kommunen.  
Älvkarleby kommun ska möjliggöra för olika typer av verksamheter och verka för en 
utveckling av näringslivet på de platser i kommunen där det lämpar sig som bäst vid 
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kommunens viktiga stråk och noder, som riksväg 76 och Ostkustbanan. Utvecklingen ska 
inriktas både på befintliga verksamheter som nyetablering av verksamheter. 
 
Älven, skogen och havet ger goda livsmiljöer, ett rikt friluftsliv och en utvecklad turism.  
Älvkarleby kommun ska utveckla de redan höga värden som finns i älvrummet och 
kommunens fantastiska naturområden ska tillgängliggöras. Friluftslivet och turismen ska 
utvecklas både på land och i vatten och turistnäringen ska synliggöras. Friluftslivet och 
turismen ges goda möjligheter att utvecklas i kommunen året runt. 
 

 
 
2.2 Utvecklingsstrategi 
 
Utvecklingsstrategin för Älvkarleby kommun ligger till grund för översiktsplanens föreslagna 
markanvändning och utgår från två självklara utgångspunkter: 
 

 Kommunens rika natur- och kulturmiljö och Dalälven som historiskt sätt präglat 
kommunen och dess utveckling. 

 Kommunens lokalisering intill tre stycken tågstationer.  
 
Utöver detta syftar utvecklingsstrategin till måluppfyllelsen om en långsiktigt hållbar 
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samt till en långsiktig resilient 
och robust mark- och vattenanvändning.  
 
Den framtida utvecklingen fokuseras till de kollektivtrafiknära och prioriterade 
utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö samt Marma. Utveckling föreslås även i 
utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda och norra Västanån. 
För landsbygden (omlandet) pekas inga särskilda utvecklingsområden ut.  Generellt gäller att 
kommunens utvecklingsorter utvecklas platsspecifikt utifrån sina förutsättningar som solitära 
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samhällen som kompletterar varandra till en helhet och som tillgodoser lokala, kommunala 
och regionala intressen.  
 
Följande ställningstaganden förtydligar utvecklingsstrategin:  
 

 Utvecklingen i de prioriterade utvecklingsorterna föregås och prövas genom 
detaljplanering och ska främst ske inom 3 kilometers avstånd från station eller 
centrum.  

 De prioriterade utvecklingsområdena kopplas samman via kommunikationsstråk 
kompletterade med gång- och cykelstråk samt via befintliga och föreslagna 
lokalbussar.  

 Älvkarlebys rika kultur- och naturmiljöer ses som en resurs som utvecklas, värnas, 
tillgängliggörs och integreras med en varsam bebyggelseutveckling. 

 Naturen inom kommunens gränser förvaltas för att bevara, utveckla biologisk 
mångfald och viktiga ekosystemtjänster och integreras i den fysiska planeringen.   

 Utveckling på landsbygden är småskalig och varsam, ianspråktagande av 
jordbruksmark är restriktiv.     

 
Schematisk bild över den övergripande utvecklingsstrategin för Älvkarleby kommun. Den visar de 
prioriterade utevecklingsorterna, utvecklingsorterna samt stråken där emellan. Utvecklingen utgår 
från det stationsnära samhället, utveckla bebyggelse och kopplingar till älven, stärkta stråk mellan 
orterna samt stärka och utveckla de gröna och blå värdena och strukturen. 
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2.3 Markanvändning 
 
I denna del behandlas förslag till markanvändning för Älvkarleby kommun. Den tematiska 
redovisningen omfattar hela kommunen och präglas av ett integrerat synsätt där natur- och 
kulturmiljöer samt friluftsliv är ett tema, bebyggelse- och infrastruktur är ett annat tema samt 
näringsliv och turism är ett tredje tema. Detta integrerade synsätt följer översiktsplanens 
övergripande mål om att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och 
ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. 
 
Markanvändningskartan redovisar föreslagen markanvändning för hela kommunen. Denna 
visas även mer detaljerat för de prioriterade utvecklingsorterna och utvecklingsorterna. 
 
Den framtida utvecklingen i Älvkarleby kommun ska främst ske inom de prioriterade 
utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma. Utveckling föreslås även i 
utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och 
Östanån. Inom dessa områden ska den framtida bebyggelseutvecklingen prövas genom 
detaljplaner. För landsbygden kan en framtida utveckling föregås av bygglov.  
Sammantaget skapar översiktsplanen för Älvkarleby kommun möjligheter för cirka 1500 nya 
bostäder, utveckling av skolor och förskolor samt utveckling av befintlig industri samt ytor 
för nya verksamheter. 
 
2.3.1 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 
 

 
 
Den framtida utvecklingen för översiktsplanen för Älvkarleby kommun tar sin utgångspunkt i 
Dalälven, kusten och skogen som historiskt präglat kommunen och dess utveckling. 
Föreslagen mark- och vattenanvändning tillgängliggör kommunens vattenområden och 
grönområden. Älvkarlebys kulturmiljöer uppmärksammas och ska användas som en resurs 
och ges utvecklingsmöjligheter.  
 
Kulturmiljö  
 
Kulturarvet är en självklar utgångspunkt vid lokal och regional utveckling samt för den 
biologiska mångfalden. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun försöker genom föreslagen 
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utveckling visa hur kulturhistoriskt värdefulla områden kan utvecklas i samklang med 
exempelvis bostadsutveckling. I översiktsplanens utpekade utvecklingsorter sammanfaller 
kulturmiljö med bland annat, naturmiljöintresset samt med föreslagen bostadsutveckling, även 
i det området som benämns för omlandet kan kulturmiljö sammanfalla med 
bostadsutveckling. Älvkarleby kommuns många höga kulturmiljövärden ses i denna 
översiktsplan som en resurs och tillgängliggörs och belyses genom ny föreslagen utveckling, 
nya stråk och utvecklade målpunkter. 
 
I riksintressekapitlet finns en beskrivning av de utpekade riksintresseområdena, se kapitel 3. I 
förutsättningar finns längre beskrivningar av viktiga kulturmiljöer i Älvkarleby kommun. 
Beskrivningarna är hämtade från kommunens kulturmiljöprogram från 2002 samt 
revideringsinventeringen från 2012. 
 
Generellt kan sägas att Älvkarleby kommuns utveckling har skett längs Dalälvens nedre del 
som rinner från söder och norrut med sitt utlopp i Bottenviken. I älven ligger flera öar varav 
de största är Rotskär, Laxön och Älvkarleö. Bebyggelsen i socknen finns företrädesvis utmed 
älven, där samhällena Älvkarleby, Skutskär och Marma ligger, samt mot kusten i öster, 
Gårdskärs by och fiskeläge. Kyrkan, vilken anlades under 1400-talet ligger i Älvkarleby 
(Östanå) på älvens östra sida. Dalälven har varit livsnerven i socknen under minst 1000 år. 
Tidigt fanns ett reglerat system för laxfisket då kung Knut Eriksson överlät delar av 
fiskerätten till munkarna i Viby på 1100-talet. Fisket har sedan varit en stor inkomstkälla för 
befolkningen. Älven har gett upphov till kvarnar, sågar och senare kraftverk och andra 
industrier. Mer info om forn- och kulturlämningar kan ni läsa i Revideringsinventering av 
forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner. 
 
När det gäller översiktsplanens föreslagna utveckling i kulturmiljöområden, i områden som 
angränsar till värdefulla kulturmiljöer och i kända fornlämningsområden, är kommande 
planeringsinsatser, i behov av antikvarisk kompetens. För att säkerställa att översiktsplanens 
utpekade inriktning krävs en fördjupad förståelse över hur ny bebyggelse och utveckling ska 
anpassas så att kulturmiljövärden inte påverkas negativt. Med genomtänkt val av placering, 
gestaltning och material kan ny bebyggelse förstärka befintliga kvalitéer. Om planläggning 
omfattar kulturhistorisk värdefull bebyggelse bör denna omfattas av skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. 
 
Ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster handlar om vad naturen ger oss människor, som till exempel spannmål, 
rening av luft och vatten, klimatreglering, bildande av bördig jord och rekreation/friluftsliv. 
Genom att bevara och utveckla de förutsättningar som finns för att naturen ska kunna ge oss 
ekosystemtjänster säkrar vi dem för framtiden. En planering som görs med hänsyn till 
ekosystemtjänster skapar ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart. Ekosystemtjänsterna 
kan delas upp i fyra olika kategorier:  
Stödjande som tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster. 
Bland dessa inkluderas näringscykler, vattencykler, fotosyntes och jordmånsbildning. 
Reglerande som klimatreglering, kolupptagning, nedbrytning av avfall, rening av vatten och 
luft, förebyggande av erosion och skred samt vattenreglerande.  
Försörjande som dricksvatten, timmer, vilt, bär, svamp mineraler och energi från vattenkraft 
eller biobränslen. 
Kulturella som vardagsmotion, träning, naturturism, välmående och fysisk hälsa.  
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I Älvkarleby kommun finns goda förutsättningar att producera ekosystemtjänster som är 
kopplade till skogen, kusten och älven. Planering av mark och vatten i kommunen ska därför 
ha fokus på: 
 
Vatten i landskapet – vattenmiljöer för vattenrening, dricksvattenförsörjning, minskad 
översvämningsrisk, minskad övergödning samt turism och friluftsliv. 
 
Skogen och träden – träd i bebyggelse för bättre ljudmiljö, bättre lokalklimat med skugga och 
luftkvalitet, skogens produktion av biobränsle, vilt, bär och svamp, timmer, klimatreglering, 
vattenreglering, vardagsrekreation, naturturism, kunskap och information, välmående och 
fysisk hälsa 
 
Pollinerarna - blommande träd, buskar och blommor för pollinerande insekter och 
välbefinnande för oss i form av skönhetsvärden i landskapet. 
 
För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att samspela med och utveckla 
naturens ekosystemtjänster. Träd och buskar skuggar och ökar luftfuktigheten vilket ger ett 
behagligare lokalklimat. Små skadliga partiklar fastnar även på växternas bladverk vilket kan 
bidra till renare luft. I täta stadsmiljöer kan grönskan stimulera till lek, motion och utevistelse 
samt minskar stress och sänker blodtrycket. Grönskan kan också bidra till en bättre ljudmiljö 
och skapar på så sätt en hälsosammare miljö för stadens invånare. Utöver ovan beskrivna 
förtjänster kan grönytor, våtmarker, öppna vattenytor och annan genomsläpplig mark rena 
regn- och smältvatten. Ytorna kan också minska vattenmängder och jämna ut flödet från 
häftiga regn som ett led i klimatanpassningen. 
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Förslag 
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Inrättande av nytt 

vattenskyddsområde vid Mon i 
Skutskär. 
 

2020 

2 Kommunen ska medverka till att 
minska antalet vandringshinder för 
fisk i vattendrag. 
 

Löpande 

3 För att skydda natur med höga 
värden föreslås sex områden bli 
naturreservat. Områden där 
naturreservatsbildning pågår eller 
planeras under 2018 och senare har 
preliminära gränser men skyddas 
från intrång i avvaktan på att gränser 
fastställs i reservatsbeslut. De flesta 
planerade naturreservaten finns inom 
värdetrakterna Marma, Dalälven och 
Gårdskärkusten.  
 

Påbörjas 2019 

4 Kommunen ska utföra 
bekämpningsinsatser mot invasiva 
främmande arter.  
 

Löpande 

 
Rotskär (kommunal regi)  
 
Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp precis inom Skutskär. Ön är uppbyggd av sediment 
och bevuxen med tallskog samt lövskogar i raviner och gamla älvfåror. Delar av tallskogen är 
gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i princip 
helt orörd. I skogen finns gråal. På Rotskär finns även artrika ängar där det bland annat växer 
älväxing, solvända och åkervädd. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som tidigare inte 
hittats i Sverige, vampyrfjärilen. 
 
Gårdskärskusten 
 
Gårdskärskusten utgörs av en relativt oexploaterad kuststräcka med en mångfald av ovanliga 
och värdefulla naturmiljöer både i havet och på land. Landhöjningen är påtaglig och skapar 
ständigt nya, orörda naturmiljöer. Detta gör Gårdskärskusten till ett unikt område både för 
växt- och djurlivet och för friluftslivet. 
 
Häcksören 
 
Häcksören ligger i direkt anslutning till samhället Skutskär. Områdets naturvärden är 
framförallt sandmiljöer och gammal, örtrik barrblandskog. 
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Området har höga värden för friluftslivet. Sommartid är Sandbankarnas badplats mycket 
välbesökt. Det finns fina promenadstigar genom skogen och vackra utsiktsplatser vid havet. 
 
Komossen 
 
Ett våtmarkskomplex som består av ett av Upplands största sammanhängande extremrikkärr, 
ansenliga ytor sumpskog, buskkärr och trädbevuxen myr samt en del äldre fastmarksskog. 
 
Tångsåmurarna (utredningsområde) 
 
Området utgörs av ett myrområde av rikkärrs- och extremrikkärrskaraktär. I kärret finns öar 
med fast mark med äldre tallskog.  Här förekommer bland annat den rödlistade reliktbocken 
som är beroende av gamla solexponerade tallar. Mot vägen i sydväst förekommer yngre 
sumpskogsartad skog. Fortum Sverige vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att utpekande av 
naturreservat kan utgöra hinder för vattenreglering vid Lanforsen.  
 
Flät-Lummerbäcken (utredningsområde) 
 
Ett stort område med sammanhängande äldre till gamla, naturskogsartade och kalkpåverkade 
barrskogar och sumpskogar på småkuperade marker. I området ingår fina och artrika 
bäckmiljöer vid den lilla Lummerbäcken och i söder finns också ett extremrikkärr. I området 
finns också en fuktig, äldre fräkengranskog med rik örtvegetation. På flera platser växer 
nästrotens bleka stänglar. Närmast bäcken står krokvuxna askar och äldre tallar. Den 
kalkkrävande trådfräken förekommer rikligt i dess kanter. Vid det halvöppna extremrikkärret i 
sydväst förekommer också grova tallar, liksom en del gamla och grova enebuskar. Norr 
därom finns ett par stråk med välutvecklad sumpskog med fina socklar, delvis barrdominerad, 
men också i form av klibbalsumpskog. 
 
Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Kommunala miljömål. 

 
2022 

2 Kommunala planer för kust, sjöar, 
grundvatten, vattendrag, dagvatten 
samt vatten och avlopp. Dessa ska 
innehålla lämpliga åtgärder för att 
nå miljökvalitetsnormerna. 
 

2022 

3 Kommunalt kulturmiljöprogram 
som är vägledande vid planläggning 
och bygglovshantering och annan 
kommunal tillståndsgivning. 
 

2022 

4 Strategi för hur kommunen ska 
arbeta med ekologisk kompensation 
i samband med fysisk planering. 
Kompensationsprincipen ska 
tillämpas i planprocessen. Det 

2026 
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innebär att negativa konsekvenser 
vid en exploatering i första hand och 
andra hand ska undvikas eller 
minimeras, i tredje hand 
kompenseras i samband med mer 
detaljerade planeringsinsatser. Om 
det inte är möjligt kan värdena 
ersättas på en annan plats helst inom 
eller i direkt anslutning till ett 
förändringsområde.  
 

5 Handlingsplan för grön 
infrastruktur.  
 

2026 

6 Kommunala skötselplaner för 
naturmark och parker tas fram så att 
skötsel inriktas för att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden 
och kulturmiljön.  
 

2026 

7 En inventering och utredning ska 
göras för att identifiera och utpeka 
ESKO-områden (ekologiskt särskilt 
känsliga områden). 
 

2030 

8 Genom att värna och utveckla 
multifunktionella ytor bidrar det till 
ett effektivt markutnyttjande för 
dagvattenhantering, ekologi och 
rekreation. Grönområden kan därför 
strategiskt samordnas med områden 
viktiga för vattenförsörjning och 
förstärkt hållbar dagvattenhantering. 
 

2030 

9 Kommunalt naturvårdsprogram som 
ska vara en del av kommunens 
miljömålsarbete och en tematisk 
fördjupning av översiktsplanen.  
 

2030 

 

Riktlinjer: 

 Grön infrastruktur ska bevaras och utvecklas i samband med planering och prövning. 
Grön infrastruktur innebär att det ska finnas livsmiljöer och spridningsvägar för vilda 
växt- och djurarter i vatten- och grönområden. Viktiga värdetrakter för grön 
infrastruktur är Dalälven, Gårdskärkusten och Marma. 

 I samband med detaljplanering ska områdets ekosystemtjänster beskrivas och 
analyseras.  
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 Naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i samband 
med fysisk planering och prövning. 

 Genom att värna och utveckla multifunktionella ytor bidrar det till ett effektivt 
markutnyttjande för dagvattenhantering, ekologi och rekreation. Grönområden kan 
därför strategiskt samordnas med områden viktiga för vattenförsörjning och förstärkt 
hållbar dagvattenhantering.  

 I samband med planering ska gröna och blåa stråk beaktas för att möjliggöra 
rekreation och stimulera människor att gå och cykla mellan olika bostadsområden och 
målpunkter. De gröna och blåa stråken ska fungera som spridningsvägar för djur och 
växter. 

 Exploatering som kan skada Uppsalaåsen ska undvikas.  
 I planbesked och behovsbedömningar ska framgå om vattenförekomst berörs och 

vilken status den har. Det ska även framgå hur planens genomförande kan komma att 
påverka miljökvalitetsnormen i aktuell vattenförekomst. 

 Planläggning ska medverka till att förebygga och förbättra vattentillståndet med syfte 
att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet. 

 Kommunen ska inom sin miljöbalkstillsyn prioritera och ställa krav så att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. 

 Riktlinjer för skogsförvaltningen bör tas fram.  
 Kommunens skogsmark ska skötas så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden 

bevaras, utvecklas och görs tillgängliga för medborgarna. 
 Detaljplaneläggning föregås vid behov av antikvariska förstudier. 
 Vid detaljplanläggning bör skyddsbestämmelser och/eller varsamhetsbestämmelser 

införas för kulturvärden som idag saknar planskydd. 
 Fornlämningar som skyddas enligt kulturminneslagen är kommunens äldsta mänskliga 

lämningar och ska beaktas i planläggning och bygglovshantering. 
 Kyrkomiljöer kräver särskild varsamhet och respekt, med beaktande av 

kyrkobyggnaders roll i stads- och landskapsbilden. Kyrkomiljöer som har tillkommit 
före utgången av år 1939 och tillhörde Svenska kyrkan den 1 januari 2000 är skyddade 
enligt KML (4kap). 

 Vid inrättande av nya farleder, kabeldragningar, muddringar och andra anläggningar i 
vatten bör särskild hänsyn tas till maritima kulturvärden. 

 Bostadsnära natur av hög kvalitet bör vara tillgänglig för alla. 
 Det bör finnas en närlekplats eller bostadsgård i bostadens närhet och en 

grannskapspark, en grön oas för lek, promenader och avkoppling, inom gångavstånd 
från bostaden utan att man behöver korsa trafikerade vägar. 

 Lekplatser som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning bör 
utvecklas.  

 I hela kommunen bör det finnas lekplatser med stimulans för alla sinnen. 
 För att uppleva ostördhet och få möjlighet till återhämtning bör människor ha tillgång 

till bostadsnära utemiljöer utan störande buller. 
 Natur- eller ändamålsenliga parkområden bör finnas i anslutning till skolor, förskolor 

och äldreboenden. 
 Utemiljön bör vara inspirerande och locka till fysisk aktivitet. 
 Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens 

tillgänglighet till stränder och bad garanteras. 
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2.3.2 Bebyggelse- och infrastruktur 
 

 
 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun redovisar en integrerad bebyggelse- och 
infrastruktur. Ny bebyggelse planeras nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, 
busshållplatser, vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning.  
 
Bebyggelseutvecklingen föreslås ske inom utvecklingsorterna på platser där bebyggelsen 
tillför något för helheten och där den kan bidra till att stärka gaturum och stråk. Ny utbyggnad 
i översiktsplanens prioriterade utvecklingsorter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma 
föreslås utvecklas utifrån deras goda kollektivtrafik samt i anslutning till befintlig bebyggelse 
där den bygger vidare på och kompletterar den befintliga strukturen. Detta är både attraktivt 
och främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Ny bebyggelse utformas med fördel till att vara 
varierad och platsanpassad samtidigt som den bevarar, utvecklar och förstärker de tre 
prioriterade orternas identitet. Bebyggelsen integreras med bostäder, handel, kontor, 
kommunal service och icke störande verksamheter. Planförslaget möjliggör en varierad 
bebyggelse med flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Se vidare under avsnittet om 
prioriterade utvecklingsorter och utvecklingsorter. 
 
En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen är att minska 
klimatpåverkan och att öka andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. 
Det befintliga vägnätet föreslås kompletteras med gång- och cykelbanor och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att underlätta för människor att röra sig till fots och med 
cykel.  
 
Planförslaget lyfter även behovet av etablering av laddningsstationer för elbilar samt 
tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt Region Uppsalas och 
Länsstyrelsens ”Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon” behövs det 7 
snabbladdstationer i Älvkarleby kommun fram till 2030. Därefter ska kommunen fortsatt 
jobba med att installera nya stationer för att följa utvecklingen.  
 
Översiktsplanen pekar även ut strategiska platser för pendlarparkeringar i kommunen.  
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Förslag: 

Bebyggelse 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Översiktsplanen föreslår cirka 1500 nya 

bostäder fram till år 2050. Tyngdpunkten 
på utbyggnaden av bostäder föreslås till de 
prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, 
Älvkarleby, Älvkarleö och Marma. Viss 
utveckling kan ske inom övriga 
utvecklingsorter: 
 

 Skutskär: 600 bostäder 
 Älvkarleby: 300 bostäder 
 Marma: 250 bostäder 
 Älvkarleö: 130 bostäder 
 Långsand: 70 bostäder 
 Gårdskär: 30 bostäder (genom 

förtätning) 
 Överboda, Tegelbruket m.fl.: 70 

bostäder 
 Landsbygden: 50 bostäder (genom 

förtätning)  
 

Löpande 

2 Nya förskolor och utbyggnad av befintliga 
utreds och föreslås i Skutskär, Älvkarleby 
och Marma där det finns god tillgänglighet 
för gående, cyklister samt resande med 
kollektivtrafik. 
 

2022 

3 Utbyggnad eller nybyggnad av vård- och 
omsorgsboende utreds för framtida behov. 
 

2023 

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (färdigställt) 
1 Fördjupad centrumstrategi 

innefattande torgytor och 
trafiklösningar. 
 

2020 

2 Kommunala riktlinjer för 
detaljplanekrav. 

2022 
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Trafik 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Ett regionalt gång- och cykelstråk 

föreslås längs riksväg 76 och länsväg 
291 mellan Marma, Älvkarleby, 
Skutskär som kopplas samman med 
Gävle.  
 

Påbörjas 2020 

2 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
föreslås för gående och cyklister vid 
övergångar vid riksväg 76 och 
länsväg 291 i Skutskär och Marma. 
 

Påbörjas 2020 

3 En ny bussterminal och byteshållplats 
förslås vid Skutskärs station.  

2022 

4 Utbyggnad av gång- och cykelbanor 
föreslås inom orterna Skutskär, 
Älvkarleby, Marma, Långsand och 
Gårdskär. 
 

2022 

5 Förbättra cykelparkeringar kring 
prioriterade bytespunkter som 
järnvägsstationerna i Skutskär, 
Älvkarleby och Marma samt vid 
busshållplatser. 

Löpande 

6 Etablering av tankställen för 
förnybara drivmedel och 7 
snabbladdningsstationer. 
Etableringen föreslås vid Dragon 
Gate, Älvkarlebykrysset, Älvkarleby 
station, Skutskärs station, Preem i 
Skutskär, Marma station. 

Genomfört 2030 

7 Uppförande av pendlarparkeringar i 
anslutning till viktiga 
kollektivtrafiknoder. Dessa föreslås 
vid samtliga tågstationer, Dragon 
Gate, Älvkarlebykrysset, 
Gårdskärskrysset samt 
Långsandsvägen/Tegelbruksvägen.  

Påbörjas 2019 

8 Satsningar som främjar en ökad och 
säker cykling för vardagsresor i 
anslutning till tätorter, i eller mellan 
närliggande tätorter för att nå arbete, 
skola eller allmän service prioriteras. 

2026 
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9 Utöka kollektivtrafikens 
upptagningsområde genom satsningar 
på cykelinfrastruktur och service. 

Löpande  

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Kommunal cykelstrategi. 

 
2020 

2 Kommunal strategi för förnybara 
drivmedel och elfordon. 
 

2020 

 

VA och energi 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Plan för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning samt rening 
av spillvatten och dagvatten som 
innebär att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppnås. 
 

2020 

2 En kommunomfattande 
klimatanpassningsplan ska tas fram. 
 

2021 

3 Gästrike Vatten och kommunen 
utreder var utbyggnad av 
kommunalt VA med anledning av 
utbyggnadsområden för ny 
bebyggelse ska genomföras. 
 

2022 

4 Utveckling av vind-, sol- och 
vattenkraft genom nya anläggningar. 

2030 

 

Framtagande av kompletterande planeringsunderlag:  

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Materialförsörjningsplan. 

 
2021 

2 Handlingsplan/riktlinje för minskad 
exponering för UV-ljus. 
 

2024 
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Kultur och fritid 

Prioriteringsordning Förslag Tidplan (Färdigställt) 
1 Utveckla områden för 

egenorganiserade aktiviteter som 
utegym, spontanidrottsplatser samt 
motionsspår. Allas behov och 
intressen ska beaktas oavsett ålder, 
kön, bakgrund och rörelseförmåga. 
 

Löpande 

 
Riktlinjer:  

Kultur och fritid 

 Alla gruppers livssituation ska uppmärksammas i planeringen genom ökat deltagande 
och genom ökad kunskap. Barnkonventionens intentioner ska särskilt beaktas. 

 Tillgängliga och attraktiva mötesplatser för alla grupper ska eftersträvas i 
planläggningen.  

 Belys behov av utveckling av befintlig och ny idrotts- och fritidsverksamhet i ett tidigt 
skede av planarbetet både vid nyexploatering och i områden som planeras för 
förtätning. Centrumnära anläggningar med möjlighet till synergieffekter och närhet till 
kollektivtrafik bör prioriteras. Möjlighet till förbättringar i den befintliga strukturen 
och ökad integrering av idrotts- och fritidsverksamhet bör studeras. 

 Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt 
motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön, 
bakgrund och rörelseförmåga. 

 Den öppna fritidsverksamheten är viktig och bör utvecklas. Den bör ha god 
tillgänglighet för gående och cyklister samt med kollektivtrafik och vara belägen där 
barn och ungdomar naturligt rör sig. 

 Kulturen bör vara en drivkraft i stads- och samhällsutvecklingen och 
kulturperspektivet behöver komma in tidigt i stadsplaneringen. 

 Beakta behov av olika former av kulturella och kreativa mötesplatser som bidrar till ett 
varierat kulturutbud och erbjuder inspirerande miljöer. 

 Beakta behov av att utveckla befintlig kulturverksamhet som bibliotek, dans, eget 
skapande och barn- och ungdomskultur. 

 Vid om- och nybyggnation av skollokaler planeras för att lokalerna ska kunna 
samnyttjas efter skoltid av musik- och kulturanordnare och övrigt civilsamhälle. 

 Offentlig konst bör planeras i tidigt skede, den bör bjuda in, beröra och berika 
människor och mötesplatser. 

 Vid nyexploatering ska god tillgänglighet för alla eftersträvas och vid planering i 
befintliga miljöer ska möjligheten till förbättringar i gatunätet vad gäller 
tillgängligheten studeras. 

 Vid all planering ska frågan om trafikbuller belysas och möjligheten till förbättringar 
av den befintliga bullersituationen studeras. 
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VA och energi  
 

 Ny bebyggelse ska så långt som möjligt anslutas till kommunalt VA där det finns 
kapacitet, eller möjlighet till utökad kapacitet, på det befintliga VA-nätet.   

 Bebyggelse med enskilt vatten och avlopp ansluts till det kommunala VA-nätet där 
behov finns enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster. 

 
Dagvatten  

 Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till sitt naturliga kretslopp. 
 Huvudprincipen är att flödena och föroreningarna från området inte ska öka efter en 

exploatering, jämfört med situationen före. 
 En dagvattenutredning ska göras i samband med exploatering av nya områden och 

förnyelse eller förtätning av befintliga bebyggelseområden. Utredningen ska bland 
annat beskriva områdets förutsättningar (hydrogeologi), hur avrinningen ska säkras, 
hur föroreningsbelastningen minimeras och vilka lösningar som kan vara lämpliga. 
Byggnadssättet ska anpassas så att risken för olägenhet, till exempel översvämning av 
bebyggelse i låglänta och instängda områden, minimeras. 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom tomtmark ska främjas i lämpliga 
områden. Om förutsättningar genom infiltration eller perkolation saknas, ska 
möjligheten till utjämning eftersträvas. 

 Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan. 
 Reningskraven för dagvattnet ska utgå från recipientens (vattenområdets) känslighet. 

Klimat och risk 

 Ett projekts klimatpåverkan ska belysas redan i samband med planbesked eller annan 
form av initiering. 

 Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en lägsta 
grundläggningsnivå på 3 meter över medelhavsnivån med anledning av stigande 
havsnivå på grund av klimatförändringar. 

 Risk för översvämningar och andra konsekvenser av klimatförändringar ska belysas 
tidigt vid planläggning.  

 Inom 150 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen beskrivas och 
bedömas vid planläggning, vid nybyggnation och vid ianspråktagande av mark. Också 
vid dylika åtgärder inom 100 meter från en bensinstation ska risksituation och 
olägenhet för människor och miljö analyseras och bedömas. 
 

Trafik 

 Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på cykelinfrastruktur 
och service. 

 Satsningar som främjar en ökad och säker cykling för vardagsresor i anslutning till 
tätorter, i eller mellan närliggande tätorter för att nå arbete, skola eller allmän service 
prioriteras. 

 Förbättrad tillgänglighet för cykel till järnvägsstationer och busshållplatser prioriteras. 
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 Insatser för förbättringar av rekreations- och turismcykling har en lägre prioritet än de 
för vardagsresor. Bland cykelturistlederna är de sträckor där både turism och 
vardagscykling gynnas prioriterade.  

 Vid planering, utformning och drift av trafiknätet föreslås trafikslag prioriteras i 
följande ordning: 
 
1. Gång- och cykeltrafik 
2. Kollektivtrafik 
3. Biltrafik 
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2.3.3 Näringsliv och turism 
 

 
 
En globaliserad värld medför att företag idag är mer internationella än tidigare. Detta medför 
även ett ökat beroende av högteknologisk kompetens. Uppsalaregionen är en kunskapsregion, 
och genom att Älvkarleby är en del av denna region säkerhetsställer vi att vårt 
kunskapssamhälle och välutvecklade lokalsamhälle upprätthålls. Älvkarleby kommun har ett 
starkt lokalt näringsliv inom både tillverkningsindustri och energiproduktion. Satsningar ska 
göras för att främja den fortsatta utvecklingen av näringslivet.  
 
Förslag:  
 
Prioriteringsordning Förslag Tidplan  
1 Utveckling av naturhamnar i 

Gårdskär och Långsand. Prickning 
av farleder ska göras för de delar 
som saknar prickning idag. 
 

Påbörjas 2020 

2 Översiktsplanen föreslår en delvis 
utbyggnad av de befintliga samt 
etablering av nya 
verksamhetsområden i Skutskär och 
Älvkarleby.  
 

Påbörjas 2020 

3 Skapa förutsättningar för en utökad 
servicesektor i Skutskär och ta fram 
en centrumstrategi för näringslivet. 

2022 

4 Skutskärs båtklubb och Älvkarleby 
båtklubb utökas med fler båtplatser.  
Ny gästhamn föreslås i Bodaån.  
 

2022 
 

5 Översiktsplanen föreslår utveckling 
av Skutskärs hamn och 
industriområde och ska utreda 

2026 
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gemensamt behovet av vägreservat i 
Gävle kommun för att säkerställa 
industrins transportbehov.  
 

Riktlinjer: 
 

• Kommunen ska ha god markberedskap och planberedskap för utveckling av 
verksamheter samt för nytillkommande. 

• Nytillkommande verksamheter ska förläggas i goda kollektivtrafiklägen och i 
anslutning till större transportleder. 

• Kommunen ska ha en fortsatt god dialog med det lokala näringslivet om dess behov 
och önskemål om utveckling. 

 Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för upplevelser 
kopplade till natur, kultur och fiske. 

 Utvecklingen av besöksnäringen sker utifrån noderna Älvkarleby – Älvkarleö och 
Rullsand – Sågarbo. 

 Främja fler mötesplatser mellan kunskapsintensiv tjänstesektor och verksamheter samt 
industri. 

 Vid detaljplanering i tät stadsbebyggelse alltid pröva förutsättningar för lokaler i 
bottenvåning. 

 Utveckling av anläggningar på land och forskning om vattenkraft. 
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2.3.4 Prioriterade utvecklingsorter 
 
Den övergripande utvecklingsstrategin som beskriver hela Älvkarleby kommuns framtida 
utveckling har inom respektive prioriterade utvecklingsort brutits ner mer i detalj.  
 
2.3.4.1 Strategier för prioriterade utvecklingsorter 
 
Den övergripande utvecklingsstrategin för hela kommunen har brutits ned och konkretiserats 
för de prioriterade utvecklingsorterna. Utvecklingen ska ske enligt följande strategier för att 
uppnå det övergripande målet att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och 
ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. 
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Varierande täthetsgrader 
 
För de prioriterade utvecklingsorterna föreslås bebyggelse med varierande täthetsgrader.  
Begreppet täthetsgrad används i denna översiktsplan för att beskriva hur ny bebyggelse, till 
form och karaktär, ska förhålla sig till en plats befintliga värden och framtida utveckling.     
 
Täthetsgraden beskrivs utifrån bebyggelsens funktion, bebyggelsehöjd och bebyggelsetyp. 
Den geografiska avgränsningen utgår ifrån den befintliga platsens funktion och fysiska 
struktur samt områdets läge i förhållande till bland annat centrumfunktioner, kollektivtrafik, 
strategiska stråk och befintlig bebyggelse.   
 
Tät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det vill 
säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler för 
vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte innebär 
betydande störning. Ett område med tät stadsbebyggelse innehåller även grönområden, parker 
och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen är en 
bebyggelsehöjd på upp till fyra våningar, men högre hus kan vara lämpliga i vissa områden 
som i anslutning till stationer, entréer till Skutskär och för att rama in stadskärnan. 
Bebyggelsen föreslås utgöras av flerfamiljshus och stadsradhus. Inom områden för tät 
stadsbebyggelse förekommer även inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 
 
Medeltät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det 
vill säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler 
för vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte innebär 
betydande störning. Områden med medeltät stadsbebyggelse innehåller även grönområden, 
parker och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen är en 
bebyggelsehöjd på två till tre våningar, till exempel mindre flerfamiljshus, tät 
radhusbebyggelse och stadsvillor men högre hus kan förekomma i vissa lägen som i 
anslutning till entréer. Begreppet medeltät stadsbebyggelse beskriver den huvudsakliga 
inriktningen för ny bebyggelse. Inom områden för medeltät stadsbebyggelse förekommer 
betydande inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 
 
Områden med gles blandad bebyggelse domineras av bostäder men kan även innehålla 
handel, kontor, skolor, förskolor och andra verksamheter som inte innebär betydande störning, 
samt grönområden och nödvändig infrastruktur. Dessa områden utgörs främst av villor och 
radhus. Inriktningen bör vara en bebyggelsehöjd på högst två våningar, men enstaka högre 
hus kan vara möjliga i vissa lägen. 
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2.3.4.2 Skutskär 
Karta till detta avsnitt finns på sida 2 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning 
 
Skutskär är kommunens centralort med utbyggd service och har en uppluckrad och utsträckt 
struktur med ett odefinierat centrum. Tätortens olika bebyggelseområden ligger avskilda från 
varandra med svaga kopplingar. Skutskär station och Dalälven är viktiga förutsättningar som 
idag inte är synliga från centrala Skutskär. Riksväg 76 (Gävlevägen) utgör en fysisk barriär 
som delar upp Skutskär i två delar. Skutskär besitter fina kvalitéer såsom närheten till 
kommunikationsstråk, Dalälven och kust- och älvnära naturområden. 
 
Tätortsstrategi 
 
Skutskär har idag tydliga nord-sydliga kopplingar. Järnvägen i väst med Skutskär station, 
Riksväg 76 som går rakt igenom tätorten och Dalälven i öst. Den historiska framväxten gör 
sig tydlig i nord-sydlig riktning; industrisamhället i norr, kyrkosamhället, centrum och 
stationssamhället och därefter villasamhälle söderut. De olika bebyggelseområdena i sig har 
unika och karaktärsskapande drag som är viktiga för att stärka Skutskärs identitet. De väst-
östliga kopplingarna i Skutskär mellan station, centrum och älven är svaga. 
 

 
 
Översiktsplanen föreslår att befintliga väst-östliga kopplingar ska stärkas och nya tillskapas. 
En primär koppling förstärks mellan Skutskär station och Bodaån via centrala Skutskär. 
Därutöver föreslås flera sekundära kopplingar i öst-västlig riktning. Bebyggelse med olika 
sammansättning, grad av täthet, antal våningar och bebyggelsetyper för olika delar av 
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Skutskär föreslås i syfte att förtydliga centrum, stärka befintliga bebyggelseområden utifrån 
rådande karaktär samt att förhindra en utglesning. 
 
I Trafikutredning, Skutskär (2019) har kommunen låtit konsulter titta på den rådande 
trafiksituationen i centrala Skutskär. I rapporten har konsulterna tittat på både stängning av 
olika utfarter ut mot väg76 samt tittat på andra åtgärder med målet att stärka Skutskärs centrum. 
Stängning av Ågatan eller mellersta gatan bedöms inte tydliggöra entrén till Skutskärs centrum 
utan medför att trafiken hittar nya körvägar som leder till andra effekter. Därför är andra 
åtgärder mer effektiva. Genom att omvandla gångfartsområdet till gågata kan centrums karaktär 
förbättras och utrymmet nyttjas för lekplats och park, vilket möjliggör för mötesplats. För att 
göra gång- och cykelpassagen utanför räddningstjänsten mer trafiksäker behöver hastigheterna 
sänkas. Detta kan göras på olika sätt, men det effektivaste är med olika fysiska åtgärder. 
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Bebyggelseutveckling  
 

I Skutskär föreslås cirka 600 nya bostäder genom nya utbyggnadsområden och 
förtätning av de centrala delarna. Den mest centrala delen av Skutskär (S2) 
föreslås utvecklas med tät stadsbebyggelse. Områdena i anslutning till centrum 
föreslås bebyggas med medeltät stadsbebyggelse (S3, S4, S6 och S8) och de mer 
perifera villaområdena föreslås utvecklas med gles stadsbebyggelse (S9). Den 
tätaste bebyggelsen föreslås i anslutning till station, kollektivtrafikstråk samt 
service för att ge gott underlag samt minska transportbehovet. Utvecklingen av 
bebyggelseområdena ska ske utifrån deras karaktär, läge och framtida 
utvecklingspotential.  

 
Skutskär föreslås utvecklas till ett samhälle med mer definierat, 
funktionsblandat och tätt centrum som bygger vidare på, utvecklar och 
kompletterar den befintliga strukturen. 
I Skutskär pekas två nya skolområden ut (S14 och S15). Detta för att möta ett 
framtida behov av fler skolplatser i samband med genomförandet av 
översiktsplanen.  

 
I översiktsplanen föreslås ett nytt industriområde i Bultbo väster om Skutskär 
(S10-S13), i anslutning till befintlig infrastruktur och deponi. I utgångsläget 
2019 omfattar marken främst privatägd skogsmark utan skyddad natur. Området 
genomkorsas av kraftledningar, som genom skyddsavstånd och 
kraftledningsgator delar upp området i fyra delområden. 
 
I Naturvärdesinventering industriområde Skutskär (2019) beskrivs områdets 
naturvärden. Längs bäcken som rinner mellan område S12 och S13 återfinns de 
högsta naturvärdena. Detta område föreslås bevaras och utgöra en 
spridningskorridor mellan naturområden öster och väster om föreslaget nytt 
industriområde. Exploatering av området medför en viss negativ påverkan på 
naturmiljön i området men medför också att dricksvattenkvalitén i kommunen 
säkras då området i Bultbo inte utgör någon risk för grundvattnet i Uppsalaåsen 
till skillnad från vidare utveckling av södra industriområdet. För att säkra 
tillgången till höga naturvärden i Skutskär är kommunen positiva till utpekandet 
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av fler naturreservat vid kusten. Kommunen ska också jobba för att öka 
tillgängligheten till dessa områden.  

 
Precis norr om delområdet vid deponin finns två mindre biotopskyddsområden 
med nyckelbiotoper av aspskog, som bör skyddas från negativ påverkan. Inom 
flera av de tre områdena förekommer vattendrag, som också bör skyddas från 
negativ påverkan. 

 
Alla tre delområden berörs av ett skyddsavstånd till kraftledning som innefattar 
markyta inom 80 meter från regional luftledning. Inom skyddsavståndet bör 
tillkommande verksamhet lämplighetsprövas med hänsyn till strålning från 
kraftledning. Prövningen bör beakta framtida möjligheter att vid behov öka 
kraftledningens spänningsnivåer eller omfattning. 

 
Öster om industriområdet bevaras skogsmarken. Skogspartiet fyller en dubbel 
funktion som grön länk och buffert mot bostadsbebyggelse, och är ungefär 100 
meter brett på det smalaste stället. Också kraftledningsgatorna fungerar som 
gröna länkar, och tillåter passage runt omkring och mellan delområdena. Via de 
gröna länkarna behålls en fortsatt förbindelse med marker och natur väster om 
det föreslagna verksamhetsområdet. 
 
Utpekandet av nytt industriområde i Bultbo beror på att vidare utveckling av 
Södra industriområdet anses olämpligt på grund av framtida 
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet tillkommer i samband med 
uppförandet av nytt vattenverk vid Mon (S9). Verksamheter som kan medföra 
risk för grundvatten är därför inte lämpliga på södra industriområdet. 
Vattenverkets placering på åsen, med närhet till Dalälven, är en strategiskt bra 
plats för ny anläggning. Installationen av vattenverket ska föregås av en 
detaljplaneprocess. 
 
Ett nytt industriområde i Bultbo ska också möjliggöra för flytt av befintliga 
verksamheter i Bodarnas industriområde (S6). Det befintliga 
verksamhetsområdet är ett strategiskt bra läge för nya bostäder med närhet till 
kollektivtrafik, handel, service och vackra naturområden. Fastigheterna i 
området bör lösas in när möjlighet till detta ges. Omvandlingen bör ses som ett 
långsiktigt projekt.  

 
Utpekade utbyggnadsområden är prioriterade för ny bebyggelse. Planförslaget 
möjliggör en variation av olika bebyggelsetyper. Ny bebyggelse och förtätning 
av befintlig bebyggelse föreslås främst i stations- och centrumnära lägen med 
gång- och cykelavstånd till station och centrum. Utvecklingen av Skutskär sker 
framför allt öster om stationen och fram till Dalälven. För att förstärka Skutskärs 
koppling till älven och för att skapa trygga promenadstråk längs vattnet föreslås 
ny blandad bebyggelse i närhet till älven.  
 
För att knyta samman området vid Folkets hus med centrum och för att göra att 
området upplevs mer tryggt att vistas i föreslås ny bebyggelse med bostäder och 
centrumverksamheter. 
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Stråk 
 

Befintliga kopplingar i Skutskär ska stärkas och nya tillskapas. Inom Skutskär 
föreslås kopplingar av olika karaktär; gång- och cykelvägar med olika prioritet 
samt stråk av mer urban karaktär. Stråk ska stärka kopplingen mellan stationen 
och älvrummet i väst- östlig riktning.  
 
För att koppla stationen, centrum, Bodaån och Rotskär föreslås ett primärt stråk 
i väst-östlig riktning samt en ny gång- och cykelbro till utbyggnadsområde S3 
på Rotskär. Därutöver föreslås sekundära förstärkningar av stråk i väst-östlig 
riktning. Dessa stråk binder tillsammans samman viktiga målpunkter i centrala 
Skutskär och tydliggör ytterligare vägen till älven där befintliga promenadstråk 
och platser längs vattnet tar vid.  
 
Centralgatan föreslås förstärkas som urbant stråk i nord-sydlig riktning genom 
Skutskärs centrum. För att skapa förutsättningar för mer liv och rörelse mellan 
butiker, restauranger, bibliotek, servicefunktioner, dagligvaruhandel och andra 
funktioner i Skutskär centrum föreslås Centralgatan 7 till 9 bli gågata. Den 
fysiska miljön längs Centralgatan föreslås utformas med fler platsbildningar, 
grönskande element, inslag av konst, sittplatser, estetiskt tilltalande 
markbeläggning och trivsam belysning i syfte att öka gatans attraktivitet och 
identitet. Även placering och utformning av entréer och fasader samt 
verksamheterna som ramar in gaturummet är av betydelse för hur platsen 
kommer att användas.  
 
Centralgatan ges en förlängning söderut från centrum, via Bodaskolan och 
Vinkelboda förskola till det befintliga rekreationsområdet med elljusspår i södra 
Skutskär. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Centralgatan och i 
korsningspunkter bör prioriteras för att skapa förutsättningar för gångtrafikanter 
att röra sig tryggt och säkert mellan olika målpunkter. Det föreslås en tydlig 
hierarki mellan stråken för att samla rörelser kvälls- och nattetid så att stråken är 
befolkade och för att prioritera belysningsinsatser.  

 
Gångvägnätet bör vara sammanhängande och det ska vara enkelt att nå viktiga 
målpunkter. Inom utbyggnadsområde för tät blandad stadsbebyggelse föreslås 
ett mer finmaskigt gångvägnät där gående har hög prioritet i förhållande till 
övriga trafikslag. Gångvägar behöver utformas så att de upplevs trygga och 
estetiskt tilltalande.   
 
Cykelvägar bör komplettera befintligt cykelvägnät så att kontinuerliga vägar 
skapas till lokala och regionala målpunkter. Cykelvägnätet ska vara attraktivt 
med god framkomlighet och gena förbindelser. Vid bytespunkter för 
kollektivtrafik samt i anslutning till viktiga målpunkter behöver 
cykelparkeringar prioriteras.  
 
Längs riksväg 76 föreslås en prioriterad utbyggnad av en sammanhängande 
regional trafikseparerad gång- och cykelväg. Prioriterad utbyggnad av det lokala 
gång- och cykelvägnätet föreslås till skolor, större arbetsplatser, kollektivtrafik 
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och service. Utbyggnad av det lokala gång- och cykelvägnätet avser också 
koppla rekreationsområden och kustnära målpunkter.  

 
För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att minska 
upplevelsen av riksväg 76 som barriär föreslås en översyn av korsningspunkter 
vad gäller hastighet, hastighetssäkrande åtgärder samt över- och undergångar. 
Gävlevägen föreslås omvandlas från väg till stadsgata med 40 km/h mellan 
Vallvägen och Nygatan om området vid Bodaån bebyggs med nya bostäder.  

 
Vägar för busstrafiken utvecklas så att de bättre knyter ihop olika målpunkter 
som station, centrum och skolor. En ny bussterminal föreslås i anslutning till 
tågstationen. Detta för att centrumhållplatsen inte är lämplig som byteshållplats 
då Ågatan är för trång för flera bussar på platsen samtidigt. 

 
Natur och rekreation 
 

Kommunens grön- och blåstruktur besitter viktiga kvaliteter. Dessa kvaliteter 
ska utvecklas för att öka den biologiska mångfald och tillgången till rekreation. 
En stadspark (Järnvägsparken) föreslås mellan Skutskärs station och centrum 
samt en stadspark mellan centrum och Bodaån. Stadsparkerna bör vara 
mångfunktionella, det vill säga ha ett varierat innehåll som tilltalar många olika 
målgrupper.  

 
Bodaån och Dalälven bör tillgängliggöras för rekreation och ekoturism. 
Exempelvis kan fiske, kanotpaddling och badplatser anordnas längs vattnet. Via 
föreslagna broar från Skutskärs centrum kan fler vattennära målpunkter längs 
Dalälvens kustlinje nås inom gång- och cykelavstånd.  
 
I parkområdet vid Bodaån, från kyrkan i norr till Holmarna i söder, bör det 
finnas möjlighet till vattenkontakt genom bryggor och mindre båthus. Det ska 
även finnas trädplanteringar, lekplats med lekredskap för barn i olika åldrar, en 
större öppen gräsyta för picknick, lekar och bollspel, blomsterplanteringar, gott 
om sittplatser och slingriga grusgångar. Det är viktigt att plantera träd av 
varierande sorter som speglar årstidsväxlingarna, ger skugga och skapar 
rumslighet i parken. God belysning är viktigt för den upplevda tryggheten. 
Parken ska ha en tydlig koppling till centrum och avskärmning mot väg 76.   

 
Parken vid Skutskärs station bör utvecklas till ett park- och strövområde. Dess 
lokalisering invid järnvägsstationen innebär goda förutsättningar för att bli en 
attraktiv mötesplats antingen för bostadsnära rekreation eller för den väntande 
tågresenären. Parken bör inrymma platser för olika aktiviteter, sittplatser, inslag 
av vatten och variationsrik vegetation samt stigar och gångstråk. De stråk som 
leder mot centrum bör tydliggöras med skyltning eller genom medveten 
gestaltning av mer urban karaktär. God belysning är viktigt för den upplevda 
tryggheten i parken och kring stationsområdet. Ljussättning och 
identitetsskapande skulpturer kan användas för att göra parken till en tydlig 
entré till Skutskär. 
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Sambanden mellan parkerna och omkringliggande natur- och 
rekreationsområden förstärks genom gröna trädplanterade stråk. Längs 
Dalälvens kust föreslås befintligt promenadstråk utvecklas. Gröna länkar har 
pekats ut vilka innebär att gröna spridningssamband ska bevaras och förstärkas. 
Befintligt grönområde i Rotskär bevaras och utvecklas med flera platser att 
mötas och skyddas genom bildande av naturreservat. 

 
Entréer till tätortsnära natur- och rekreationsområden förtydligas genom 
information, visuella kopplingar med mera. Vid entréerna kan utomhusgym och 
spontanidrottsplatser vara aktuella.  

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Entrén till Skutskär från tågstationen (S1) bör tydliggöras då den utgör en viktig 
målpunkt för boende och besökare. Stationshus, turistinformation eller annan 
service är positivt för att stationsområdet ska användas som mötesplats. 
Stationsområdet tillsammans med järnvägsparken bör integreras och 
tillsammans utgöra entrén till Skutskär. 
 
Befintliga mötesplatser utvecklas och nya centrala inkluderande urbana, gröna 
och blå mötesplatser skapas där stråk möts. Mötesplatserna ska ha en tydlig 
identitet och kopplas samman med väldefinierade stråk. Mötesplatserna bör 
möjliggöra spontana möten och aktiviteter.  
 
I mark- och vattenanvändningskartan pekas två områden ut för utveckling av 
näringsliv och turism. Dessa platser är småbåtshamnen i Älvskär (S5) samt 
Holmarna (S7). Båda platserna är viktiga för turismen i Skutskär och har fina 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Vattenanvändningen i Skutskär beskrivs i avsnitt 2.4. 
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2.3.4.3 Älvkarleby 
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning 
 
Älvkarleby besitter unika kultur- och naturkvalitéer. Samhället har vuxit fram och utvecklats 
utifrån platsens naturgeografiska förutsättningar och tätortens hjärta finns på den plats där 
man historiskt och idag nyttjar vattenkraften. Älvkarleby är uppdelad i sin struktur och 
bebyggelsetyngdpunkten finns i samhället öster om Älven, som också är topografiskt högt 
lokaliserade. Parallellt med bebyggelsen löper Dalälven med sin ständiga närvaro, 
Älvkarlebys tågstation är lokaliserad i den västra delen av samhället.  
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Älvkarlebys framtida utveckling tar sin utgångspunkt i platsens närhet till älven och naturen. 
Fokus ligger på att stärka och tillgängliggöra Kvarnskogen samt kommunens kulturella 
centrum som finns lokaliserad vid Laxön och Älvkarlebys kraftverk genom fler tydliga 
kopplingar.  

Bebyggelseutveckling 

Den framtida bebyggelseutvecklingen föreslås ske genom nya 
bebyggelseområden samt komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse 
och till den lokala och regionala busstrafiken.  

 
I Älvkarlebys centrala delar föreslås att nya bostäder uppförs med lokaler i 
bottenvåningarna. Öster om Östanåvägen (Ä1 och Ä3) i anslutning till befintliga 
bostäder föreslås två utbyggnadsområden med medeltät blandad 
stadsbebyggelse.  
 
För att knyta ihop bebyggelsen längs Västanån föreslås ett nytt större 
utbyggnadsområde (Ä2). Området består till stora delar av produktionsskog och 
omfattas i vissa delar av strandskyddat område. Områdets karaktär medför dock 
att några särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § MB kan uppfyllas varpå upphävandet 
av strandskyddet kan beviljas i samband med framtagande av ny detaljplan för 
området. 
 
Ett område som redan är under uppbyggnad, Nybogård, pekas också ut som 
prioriterat utbyggnadsområde (Ä5) i planen. Utöver dessa pekas även området 
kring Östangård (Ä4) ut som ett utbyggnadsområde. Totalt föreslås cirka 400 
nya bostäder i Älvkarleby. 

 
Ett nytt industriområde (Ä6) föreslås sydost om Älvkarleby i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde och till goda kommunikationer vid riksväg 76 
samt länsväg 291. På så sätt kan befintlig infrastruktur nyttjas. 
Vattenkraftverkets markanvändning bekräftas och ges möjlighet att utvecklas.  
 
 Vattenfall Research and Development centre pekas ut som utvecklingsområde 
(Ä8) i enlighet med redan gällande detaljplan för området. Detta medför att 
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Upplandsleden bör flyttas längre österut enligt föreslagen sträckning i 
markanvändningskarta och gällande detaljplan för området.  

 
Stråk 

Gång- och cykelnätet föreslås kompletteras inom Älvkarleby tätort längs 
Sandvägen, Gärdesvägen, Brännmovägen, Västanåvägen och Älvkarleövägen. 
Det lokala gång- och cykelvägnätet kopplas till Upplandsleden och till det 
föreslagna regionala gång- och cykelstråket längs riksväg 76 och länsväg 291. 
Trafikverket utreder tre alternativ mellan Älvkarleby och Skutskär som också 
har varit ute på remiss. 

Natur och rekreation 

Grönstrukturen i Älvkarleby föreslås kopplas samman med omgivande natur 
genom gröna stråk i nord-sydlig riktning. Översiktsplanen föreslår att området 
direkt norr om Sörgärdets skola, som är en central plats, utvecklas till en 
naturlig mötesplats genom exempelvis utegym, parkbänkar och hinderbana. 
 
I övrigt är det viktigt att bibehålla de redan befintliga gröna länkarna samt 
utveckla nya enligt förslagen i markanvändningskartan för Älvkarleby. De gröna 
länkarna är viktiga stråk för både människor, växter och djur.  

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Precis som övriga stationsområden i kommunen pekas även Älvkarleby station 
(Ä9) ut som ett utvecklingsområde. Utvecklingen kan bestå av fler 
parkeringsplatser för cykel och bil, ökad tillgänglighet, längre perronger, 
snabbladdstationer för elbilar, med mera.  
 
Ett område pekas ut för utveckling av näringsliv. Detta är handelsträdgården 
(Ä7). I övrigt pekas följande område ut som redan befintliga områden för 
näringsliv och turism: Campingen i norra delen av Älvkarleby, sportfiskecenter, 
Turist- och konferenshotellet och Laxön. Utpekandet av befintliga verksamheter 
i kartan har för avsikt att stärka den redan pågående användningen.  
 
Vattenanvändningen i Älvkarleby beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleby beskrivs i avsnitt 2.5. 
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2.3.4.4 Älvkarleö 
Karta till detta avsnitt finns på sida 5 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning  
 
Älvkarleö bruk anlades år 1659 av Claes Depken och David Leijel. Tidigare fanns på platsen 
två gårdar, en skvaltkvarn och ett vrakhus för laxfångst. Smide av skeppsankaren hade stor 
betydelse för brukets utveckling. I mitten av 1800-talet bestod bruket av två hamrar, stålugn, 
tre spikhamrar, mjölkvarn och sågverk. En del av bebyggelsestrukturen finns kvar att avläsa 
även om många bostäder och ekonomibyggnader har ersatts. Herrgårdsanläggningen 
uppfördes ursprungligen år 1770. Lanforsens kraftverk etablerades på 1930-talet. Ny 
bostadsbebyggelse har tillkommit vid Klockargärdsvägen och Falludden.  
 
Älvkarleö besitter höga historiska värden och kulturmiljövärden som bör beaktas vid 
kommande utveckling. Detaljplaner eller områdesbestämmelser med syfte att skydda miljön 
har tidigare upprättats för Älvkarleö. En utvidgning av befintligt verksamhetsområde på 
Älvkarleö skulle riskera komma i konflikt med natur- och kulturmiljövärden. 
 
Utvecklingsidé och markanvändning 
 
Bebyggelseutveckling 
 

Ny bebyggelse föreslås i anslutning till järnvägsstationen (Ä10) med god 
tillgänglighet till den spårbundna trafiken samt till Älvkarlebys kulturella centra. 
I Älvkarleö föreslås cirka 100 nya bostäder inom redan gällande 
detaljplaneområden, utpekade LIS-områden samt nya utbyggnadsområden.  
 
Den omslutande naturen är en viktig komponent i Älvkarleös fysiska miljö. Det 
är således viktigt att värna om de gröna länkarna som slingrar sig fram mellan 
den utspridda bebyggelsen på orten.  
 
 

Stråk 

Gång- och cykelnätet i Älvkarleö är viktigt att förbättra. Älvkarleöborna och 
besökare till Älvkarleö har med närheten till tågstationen mycket fina 
förutsättningar för att minska bilåkandet. I Älvkarleö finns därför en prioriterad 
utbyggnad av gång- och cykelstråk. 

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Badplatsen vid Nygård är en viktig mötesplats i Älvkarleby. Denna badplats 
föreslås utvecklas och omfattas även av LIS-område för att möjliggöra åtgärder 
som kräver strandskyddsdispens (LISÄ5). 
 
Vattenanvändningen i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.5. 
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2.3.4.5 Marma 
Karta till detta avsnitt finns på sida 4 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning 
Marma samhälle utvecklades starkt med tillkomst av järnväg under 1800-talets andra hälft. 
Med tillkomst av pendeltågstrafik och ny motorväg till Uppsala följde en ny expansionstid. 
Storfjärden och vida strövområden erbjuder rika naturupplevelser. Marma stationssamhälle är 
en småstadsidyll vid en sjöstrand. Marma skjutfält sydöst om orten innebär tillsammans med 
järnväg och länsväg 291 en stark begränsning för utveckling av bebyggelse. Länsvägen utgör 
en barriär som försvårar tillgängligheten mellan samhället och Storfjärden.  
 
Utvecklingsidé och markanvändning  
 
Bebyggelseutveckling  

I Marma föreslås cirka 250 nya bostäder. Ny bebyggelse ska främst ske i LIS-
område mellan Marma och Marma by. Inom Marma tätort föreslås 
komplettering av redan befintlig bebyggelse där gällande detaljplaner möjliggör 
för detta. I de centrala delarna föreslås en blandad gles bebyggelse med bostäder 
och möjlighet till lokaler. 

 
Eftersom det finns begränsade möjligheter för ny bebyggelse i Marma på grund 
av skjutfältet föreslås ett nytt utbyggnadsområde sydväst om Marma (LISM3). 
Här föreslås gles bebyggelse bestående av villor, radhus samt kedjehus samt 
vidare utveckling av turism. Utvecklingen av området ska föregås av 
detaljplaneläggning och i planarbetet behöver hänsyn tas till strandskydd, 
riksintresse för friluftsliv samt Upplandsleden. 
 

Stråk 
 

Länsväg 291 föreslås hastighetssänkas till 30 km/h inom Marma tätort med en 
trafiksäker och trygg övergång mellan bebyggelsen och Storfjärden. En gång- 
och cykelbana föreslås längs länsvägen inom tätorten och norrut mot 
Älvkarleby. Stråket mellan stationen, via Marma tätort ner till Storfjärden 
föreslås förstärkas och kompletteras med gång- och cykelbana. På detta sätt 
prioriteras oskyddade trafikanter och barn och unga får större möjligheter att 
röra sig fritt till olika målpunkter inom orten och till andra orter.  
 
Marma station (M2) föreslås utvecklas med fler parkeringar för cykel och bil 
samt förlängda perronger för att kunna ta emot längre tågset. Vid stationen 
föreslås också uppförande av snabbladdstationer för elbilar. 
 

Natur och rekreation 

Längs Storfjärden föreslås utveckling av ett rekreativt grönt stråk som kopplar 
samman motionsslingan, centrala delar av Marma samt det södra 
utbyggnadsområdet. Badplatsen och museet föreslås utvecklas och 
spontanidrottsplats, småbåtshamn, restaurang bör tillkomma. 
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Två gröna länkar föreslås i öst-västlig riktning i norra och södra delen av Marma 
för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- och djurliv. 
 
I Marma föreslås, precis som i Älvkarleby, en flytt av Upplandsleden så att hela 
leden löper utanför planerat utbyggnadsområde. Alternativet till detta är att 
Upplandsleden löper genom nytt bostadsområde i samma sträckning som den 
föreslagna gröna länken.  

   
Då Marma utgör porten in i Älvkarleby kommun föreslås en upprustning av 
entrén genom åtgärder som välkomnar och informerar besökaren. 
 
Vattenanvändningen i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.4. 
LIS-områden i Älvkarleö beskrivs i avsnitt 2.5. 

 
Mötesplatser/målpunkter 
 

Mellan de utpekade LIS-områden LISM1 och LISM2 pekas ett område ut för 
utveckling av näringsliv och turism (M1). Här föreslås åtgärder som kan stärka 
området kring badplatsen. 
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2.3.5 Utvecklingsorter 
 
Utveckling föreslås utöver i de prioriterade utvecklingsorterna även i utvecklingsorterna 
Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån. 
 
2.3.5.1 Långsand 
Karta till detta avsnitt finns på sida 7 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning 
 
Långsand är geografiskt lokaliserat i den norra delen av kommunen vid kusten. Långsand 
utgörs främst av fritidshusbebyggelse från 1960-talet samt äldre bebyggelse i Gamla 
Långsand från 1700-talet och framåt. Det är attraktivt med sitt läge vid en vacker kust, en 
småbåtshamn och med badstränder. Stranden har lämnats oexploaterad som en värdefull 
resurs för en bred allmänhet och rörligt friluftsliv. Bebyggelsen har sedan länge alltmer 
utvecklats till permanenta bostäder. Befolkningen i Långsand har historiskt i huvudsak 
försörjt sig på jordbruk, skogsbruk och fiske.   
 
Utvecklingsidé 
 
Översiktsplanen föreslår en utveckling med ny gles bebyggelse för att bevara goda 
förutsättningar för växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet och bibehålla områdets gröna 
karaktär. Ny bebyggelse om cirka 70 bostäder föreslås väster och öster om Långsand. Viss 
förtätning kan även ske inom befintlig bebyggelsestruktur.  Det är viktigt att den framtida 
bebyggelseutvecklingen sker med bibehållen karaktär av gruppvis bebyggelse med grönska 
emellan.  
 
Flera nord-sydliga gröna kopplingar föreslås för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- 
och djurliv och för allmänhetens tillgänglighet till grönområden och strandområden. Några av 
de gröna kopplingarna utgörs av vattendrag och fuktstråk.    
 
Nybyggnation kräver noga hänsynstaganden till kultur- och naturvärden och även till 
översvämningsrisker. En utbyggnad av Långsand kan öka underlag för utveckling av service i 
samhället. Viss kompletterande service ges utrymme att utvecklas inom föreslagen gles 
bebyggelse. En gång-och cykelbana föreslås längs länsvägen inom Långsands tätort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

52 
 
 

2.3.5.2 Gårdskär 
Karta till detta avsnitt finns på sida 8 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Beskrivning  
 
Gårdskär är geografiskt lokaliserat i den nordöstra delen av kommunen vid kusten. Gårdskär 
har i första hand utvecklats i förbindelser över vattnet med sydligare kustområden i Roslagen. 
Till Gårdskär räknas Kilarna, Tisboda, Snåret, Tamsberg, Gårdskärs fiskehamn, Fårskär och 
Skeppsholm.  Gårdskär hörde ända till 1500-talets slut till Västlands socken och bestod av 12 
gårdar, ett torp och en utjord. Gårdskär bestod av flera små gårdsklungor med olika namn. 
Industrialiseringen genererade en tydlig riktning mot fiskenäringen. På 1950-talet förtätas 
Gårdskär i första hand i området mellan Västerbodana och Berget. På 1980 – talet planlades 
och exploaterades området Byggvägen.  Gårdskär har kvar sin bebyggelsekaraktär av klungby 
och omges av ett än idag brukat landskap. Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få 
kvarvarande ställen i kommunen som kontinuerligt har brukats.  
 
Utvecklingsidé  
 
Översiktsplanen föreslår en fortsatt utveckling av Gårdskär med gles bebyggelse genom 
förtätning med cirka 30 bostäder inom redan planlagda områden. Ny bebyggelse ska 
tillkomma med hänsyn till Gårdskärs speciella klungbystruktur. Vid nybyggnation krävs noga 
hänsynstaganden till betydande kultur- och naturvärden. Odlingslandskapet i Gårdskär är 
unikt i kommunen och bevaras, utvecklas och förvaltas genom fortsatt hävd. Ny bebyggelse 
bör inte tillkomma på odlingsbar mark. En utbyggnad av Gårdskär kan öka underlag för 
utveckling av service i samhället. Viss kompletterande service ges utrymme att utvecklas 
inom föreslagen gles bebyggelse. En gång-och cykelbana föreslås längs länsvägen inom 
Gårdskärs tätort. 
 
Vid Harsudden, öster om Fårskär, föreslås en ny kommunal badplats då det befintliga 
Stigenbergsbadet inte längre är lämplig som badplats på grund av försämrad badvattenkvalitet 
som ett resultat av landhöjningen. Vid Harsudden finns inte samma problematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

53 
 
 

2.3.5.3 Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån  
Karta till detta avsnitt finns på sida 6 i dokumentet ”Kartbilaga - Markanvändning”. 
 
Inom Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån föreslås cirka 100 nya bostäder.  
 
Beskrivning Tegelbruket 
 
Tegelbruket är lokaliserat centralt i Älvkarleby kommun mellan Skutskär och Älvkarleby 
invid Dalälven. Tegelbruket var tidigare betesmarker för den historiska radbyn och senare 
bosättningar i Älvkarleby. Här finns ett knappt fyrtiotal bostäder, mestadels från1900-talets 
första hälft. De gamla betes- och ängsmarkerna hotas av beskogning.  
 
Utvecklingsidé Tegelbruket  
 
Med närhet till älven och med ett vackert landskap är området attraktivt för boende trots visst 
avstånd till kollektiva kommunikationer och service. I jämnhöjd med marker där 
brukshundklubben huserar finns ett större låglänt parti vid vattnet som ger utmärkta 
möjligheter till bad- och småbåtsliv. Bebyggelse i detta område skulle med god planering 
kunna bidra till att ett värdefullt parti av älven blev mera tillgängligt.  De öppna områdena 
runt det gamla ålderdomshemmet är angelägna att bevara, förvalta och utveckla med fortsatt 
hävd. Ett område runt Stig Dagermans uppväxtgård bör undantas från bebyggelseutveckling 
med hänsyn till både gårdens kulturhistoria och till etablerad hästhållning.  
 
Beskrivning Högmo  
 
Högmo är en mindre by framvuxen kring ett torp utflyttat från Älvkarleby i samband med 
skiftesreform.  
 
Utvecklingsidé Högmo 
 
Kompletteringar i Högmo bör ske mycket restriktivt och eventuella nya byggnader måste i 
skala, volymuppdelning, material och utformning i övrigt anpassas väl till kulturmiljön. Kring 
denna finns också skäl att bibehålla en buffert mot ny bebyggelse i form av grönområden. 
Utrymme finns på båda sidor om Gårdskärsvägen för småskalig komplettering av 
bebyggelsen. 
 
Beskrivning Västanån och Östanån 
 
Västanån och Östanån har successivt växt fram och merparten av bebyggelsen är äldre. 
Västanån har successivt utvecklats till ett av kommunens områden för hästhållning.  
En stor del av bebyggelsen kring Östanåvägen från Gärdesvägen och fram till Brännmovägen 
kan betecknas som det historiska Älvkarleby och är småskalig med stora kulturvärden. 
 
 
Utvecklingsidé Västanån och Östanån 
 
Exploatering av Västanån ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. Gles bebyggelse 
föreslås över ett större område utmed Västanån. Det är angeläget att landskapets öppna 
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karaktär bibehålls, bereda rum för hästhållning och andra lämpliga komplement på 
landsbygden.  
Den småskaliga historiska bebyggelsen utmed Östanåvägen bör åtskiljas från ny med en 
buffertzon. 
 
Beskrivning Överboda 
 
Överboda är en by öster om Skutskärs tätort. Stranden i Överboda är sedan länge exploaterad 
med en tydlig skärgårdskaraktär. Stranden är brant och erbjuder på få ställen nära tillträde till 
vattnet. 
 
Utvecklingsidé Överboda 
 
Området kan bli mera tillgängligt genom anläggning av en gång- och cykelväg som kan 
förbinda riksvägsbron med hängbron. Hästar hålls i alla kommundelar med viss koncentration 
i bland annat Tegelbruket-Östanån och Överboda. Utveckling av området kan ske genom 
förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur. En exploatering kan binda ihop Överboda med 
Ytterboda. Gällande detaljplan för området medger anläggning av mindre småbåtshamn. Tack 
vare hängbron är tillgängligheten för cyklister och fotgängare till Skutskärs centralare delar 
väldigt god. 
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2.3.6 Landsbygden 
 
Älvkarleby kommun har ett varierande och kontrastrikt landskap med älven, havet, kusten, 
åsen samt odlingslandskap och vill ha en levande landsbygd där människor kan bo och verka. 
Landsbygden och tätorten är beroende av varandra och utgör en helhet. För att skapa en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på landsbygden bör följande prioriteringar och 
riktlinjer följas: 
 

 Anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, areella näringar och annan 
landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas i närheten av 
värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.  

 Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, natur- och 
kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska beaktas vid 
bebyggelseutveckling. 

 På landsbygden ska pågående markanvändning fortgå om inget annat anges i karta 
eller text. Enstaka bostadshus kan prövas genom förhandsbesked och bygglov förutsatt 
att VA-försörjningen säkerställs. I annat fall regleras bebyggelse och anläggningar 
genom detaljplan. 

 Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga bystrukturer och husgrupper. 
Anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse, vägar, topografi, vegetation och vatten 
samt bevara landskapsbilden och kulturmiljövärden genom en medveten placering och 
skala. 

 Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny bebyggelse till befintligt 
bebyggelsemönster och dess täthet. Ny bebyggelse bör inte placeras så att byar växer 
ihop eller där det stör ett värdefullt landskapsparti.  

 Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. Ta stöd av rumsbildande element 
såsom skogsbryn, sluttningar eller platser med markerad terräng för att få bebyggelsen 
att bättre smälta in i landskapet. Bebyggelsen ska upplevas vara en självklar del av 
dess omgivning. 

 Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det öppna landskapet och utblickar ska 
bevaras. Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas. 

 Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och värdeskapande förutsättningar. 
Bevara naturliga nivåskillnader och undvik markarbeten. Bevara träd och annan 
vegetation som bebyggelsen kan integreras i och omslutas av. 

 Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller utformning av ny bebyggelse, 
tillbyggnader eller förändring av befintlig bebyggelse. Bebyggelsens utformning 
avseende form, detaljer, materialval och färgsättning har betydelse för hur den nya 
bebyggelsen upplevs och passar in på landsbygden. 
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2.3.7 Jordbruksmark/åkermark  
 
Ökad livsmedelsproduktion, tillväxt och hållbar utveckling i hela landet är några av målen i 
en ny nationell strategi. Jordbruksmarken har stor betydelse för möjligheterna till 
livsmedelsförsörjning och kan potentiellt också bidra med biobränsle. Sett i ett långsiktigt 
perspektiv utgör Älvkarlebys jordbruksmark en del av hela regionens behov av försörjning 
och kretslopp. I ett globalt perspektiv finns ett starkt behov av att minska städernas 
transportberoende, vilket pekar mot en framtid med större andel lokal odling och lokala 
kretslopp. De tätortsnära jordbruken får då en särskilt viktig roll. Jordbruksmarkerna har 
också stor betydelse för upplevelsevärden för rekreation och för kulturmiljövärdena. 
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett restriktivt förhållningssätt till 
ianspråktagande av åkermark och försöker genom föreslagen markanvändning skapa 
förutsättningar för en levande och livsmedelsproducerande landsbygd. 
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2.4 Vattenanvändning 
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 1 till 6 i dokumentet ”Kartbilaga - 
Vattenanvändning”. 
 
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen av vattenanvändningen i Älvkarleby kommun. Detta 
innefattar maritima näringar, infrastruktur, stråk och viktiga åtgärder för att utveckla och 
bibehålla de värden som älven och kusten besitter. I kommunens översiktsplaner ska de inre 
vattenområdena ingå. Territorialhavet ska ingå i både nationella havsplaner och kommunala 
översiktsplaner.  
 

 
 
2.4.1 Förslag för vattenområden 
 
Utvecklingsområden  
 
I kartan pekas flera områden ut som utvecklingsområden för vattenanvändning. Varje område 
kan täcka in flera utvecklingsförslag och dessa beskrivs nedan.  
 
I Skutskär pekas hela Bodaån ut som utvecklingsområdet V1. Bodaån erbjuder många fina 
möjligheter för uppförande av båthus och bryggor som historiskt sett varit en naturlig del av 
Bodaån. Dessa byggnationer skall dock föregås av detaljplaneläggning för att pröva 
lämpligheten ytterligare. I planeringen av dessa är det viktigt att bevara spridningskorridorer 
från vatten till grönområden för djur och växter.  
 
På norra Västanån finns utvecklingsområdet V2. Område V2 ligger vid golfbanan och här 
föreslås utveckling av fler bryggor som kan inrymma gästplatser för både övernattande 
båtgäster samt matgäster till restaurangen. 
 
Område V3 ligger vid Älvkarleby camping. Här föreslås en utveckling av småbåtshamn med 
både gästplatser och permanenta båtplatser. Till detta föreslås också en ny badplats. Dessa ska 
föregås av detaljplaneläggning.   
 
I Marma finns utvecklingsområdet V4. Här föreslås förutom utvecklingen av båtplatser och 
badplats även utveckling av landskapsbilden. I viken finns två luftburna kraftledningar som 
har negativ påverkan på landskapbilden. När möjligheten ges bör dessa kraftledningar 
sjökabelförläggas eller markkabelförläggas öster om viken. 
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Området V5 omfattar både småbåtshamnen i Långsand samt badplatsen Blåsut. En vacker 
plats som fyller flera funktioner. Småbåtshamnen ligger relativt skyddad och kan med 
utveckling användas som både turisthamn och nödhamn.  
 
Norr om Gårdskär finns områdena V6 och V7. V6 är den nyligen uppförda naturhamnen vid 
Hällörarna. Här finns goda möjligheter för ytterligare utveckling. Hällörarna är en naturhamn 
som skyddar vid dåliga förhållanden och kan därför användas som nödhamn.  
 
Området V7 är Gårdskärs mycket välbevarade fiskehamn. Denna plats kan utvecklas 
ytterligare för att stärka de redan befintliga kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Dricksvattenförsörjning  
 
VA-utbyggnad  
 
I södra Skutskär (S9), vid Mon, föreslås ett nytt vattenverk. Detta för att skapa en redundans 
för dricksvatten i både Älvkarleby kommun och Gävle kommun. Dricksvattnet framställs från 
grundvatten från Uppsalaåsen samt ytvatten från Dalälven. Detta medför att delar av marken 
mellan vattenverket och Dalälven behöver vara tillgänglig för ledningsdragningar och teknisk 
utrustning.  
 
Vattenskyddsområden 
 
I samband med uppförandet av nya vattenverket kommer också ett nytt vattenskyddsområde 
att inrättas vid Mon, söder om Skutskär. Detta vattenskyddsområde kommer att omfatta 
skogsområdet mellan Skutskär och Älvkarleby på västra sidan av Dalälven och kommer även 
att omfatta Södra industriområdet i Skutskär. Detta kommer att medföra vissa restriktioner för 
de verksamheter som finns i området idag. Uppförandet av vattenskyddsområdet är viktigt för 
att säkra den framtida tillgången till dricksvatten i både Älvkarleby kommun och Gävle 
kommun.   
 
Föroreningsrisker  
 
För att skydda kommunens dricksvatten från föroreningsrisker föreslås ett nytt industriområde 
i Bultbo, i västra Skutskär. Bultbo ligger väl avskilt från Uppsalaåsen och ligger inte inom 
tillrinningsområdet till magasinet. Detta innebär att industrier och miljöfarliga verksamheter 
som utgör risk för grundvattnet idag kan flyttas till en plats som inte är förenat med någon 
känd risk.  
De miljöfarliga verksamheter som fortsatt ska ligga kvar inom tillrinningsområdet till åsen 
kommer behöva tillstånd för detta i samband med inrättandet av nytt vattenskyddsområde vid 
Mon. 
 
Saltvatteninträngning  
 
Längs med hela kuststräckan och cirka 200 meter upp på land föreligger risk för 
saltvatteninträngning. Detta medför att enskilda dricksvattenslösningar i dessa riskområden 
bör prövas mer detaljerat i handläggningen. 
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Transportinfrastruktur  
 
Hamnar  
 
I kommunen finns en djuphamn och denna är placerad vid Stora Ensos industriområde i 
Skutskär. Djuphamnen har en stor utvecklingspotential och har mycket goda anslutningar med 
både stickspår från Ostkustbanan och riksväg 76 förbipasserande utanför industriområdet. 
Kommunen föreslår därför en utveckling av djuphamnen för att i framtiden möjliggöra för 
mer godstransporter via Skutskär och Älvkarleby kommun. 
 
Sjöfart  
 
I vattenanvändingskartan visas olika typer av farleder och leder för båttrafik. Den farleden 
som gör mest anspråk på vattenområdet är farleden för godstransporter. Kommunen föreslår 
ingen användning som hamnar i konflikt med denna farledssträckning.   
 
För turistnäringen pekas inre och yttre farleder ut i vattenanvändningskartan. Dessa farleder är 
kopplade till noder och utvecklingsområden för att fler fritidsbåtar ska hitta in i Dalälven. För 
att möjliggöra för detta kan kommunen arbeta mer med marknadsföring då det redan finns 
fina förutsättningar som redovisas i form av noder. Läs mer om detta i nästa avsnitt om 
farleder och noder.  
 
Farleder och noder  
 
Älvkarleby kommun har varit med i ett KOMPIS-projekt tillsammans med 
kustkommunerna i Gävleborgs och Uppsala län, från Nordanstig i norr till Östhammar i 
söder. Hav- och Vattenmyndigheten har bidragit med medel, genom Länsstyrelserna i 
Gävleborg och Uppsala, med syftet att kommunerna ska kunna ta fram underlag till 
kust- och havsplanering då kommunernas översiktsplaner kommer att överlappa de 
statliga havsplaner som tas fram.  
 
I KOMPIS-projektet har farleder kartlagts. Därför finns det nu en regional farled (blå 
sträckning) från Härnösand i norr till Hallstavik i söder. Inre farleder (röda sträckningar) 
har också kartlagts. De farleder som har tagits med har kommunerna ansett vara särskilt 
viktiga som länkar till den regionala farleden, men är också viktiga ur ett lokalt 
perspektiv. De inre farlederna leder till befintliga målpunkter eller målpunkter som kan 
utvecklas för båtliv och besöksnäring (svarta punkter). 
 
Resultatet av detta KOMPIS-projektet har skapat möjligheter att utveckla fler noder 
inom kommunen för turism och besöksnäringen mer utförligt, då både farleden och 
noderna från KOMPIS-projektet kan locka till sig fler besökare. Om alla kommuner 
längs kusten gemensamt arbetar med att utveckla noderna kommer den regionala 
farleden blir enklare att trafikera med båtar. 
 
Utöver de noder som lyfts fram i projektet vill kommun också möjliggöra utveckling av 
Älvkarleby camping och Älvkarleby golfklubb. 
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Det finns stor efterfrågan på fler båtplatser i kommunen. Regionalt och 
mellankommunalt har båtturism och besöksnäringar kopplat till kust och hav en stor 
potential om prickningar, sjökort och gästhamnar kan utvecklas vidare i kommunen.  
 
Skutskärs båtklubb har erhållit stöd i form av LEADER-medel för anläggandet av en 
latrintömningsanläggning. För att kunna realisera arbetet med utökning av båtplatser 
och önskvärt prickningsarbete av farleder, kommer mer LEADER-medel att sökas av 
både Skutskärs båtklubb och Älvkarleby båtklubb.  Älvkarleby kommun ger idag bidrag 
till arbetet med prickning. 
 
Teknisk infrastruktur  
 
VA-ledningar  
 
I kommunen finns ett väl utbyggt VA-nät. Den framtida utvecklingen föreslås ske i anslutning 
till redan utbyggd infrastruktur såsom vägar, elanslutningar och kommunalt VA.  
I samband med uppförande av nytt vattenverk i Skutskär kommer nya ledningar mellan 
vattenverket, infiltrationsbassänger och Dalälven att behöva byggas ut. Framtida utveckling 
av bostäder och andra användningssätt ska inte hamna i konflikt med denna VA-utbyggnad.  
 
Sjökabel 
 
I kommunen finns vattenområden med sjökabel. I Marma är förhoppningen att de luftburna 
ledningarna i viken även de kommer att sjökabelförläggas för att ge en positiv påverkan på 
landskapsbilden.  
Någonstans vid kommunens kustlinje finns också möjlighet att ny större sjökabel kan komma 
att förläggas. Detta kan bli aktuellt vid en framtida utbyggnad av det energiutvinningsområde 
(Ef) som pekas ut i kommunens vattenanvändningskarta. 
 
Maritima näringar  
 
Yrkesfiske  
 
Hela kommunens kustområde omfattas av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § 
Miljöbalken. Kommunen föreslår ingen användning som hamnar i konflikt med detta 
riksintresse eller åtgärder som negativt kan påverka detta riksintresse. 
 
Besöksnäring 
 
I kommunen föreslås utökning och förbättringar av bryggor vid viktiga turistmål, noder och 
befintliga småbåtshamnar. Utpekade platser för detta är Bodaån (V1), Älvkarleby golfklubb 
(V2), Älvkarleby camping/Sandören (V3), Marmaviken (V4), Långsands båthamn/Blåsut 
(V5), Hällörarna (V6) samt Gårdskär fiskehamn (V7), Älvskärs båthamn (S5) samt Holmarna 
(S7). 
 
I Bodaån (V1) finns många möjligheter till utökning av bryggor. Befintliga bryggor som idag 
är planstridiga bör, på de platser där bryggorna är lämpligt placerade, legaliseras genom 
planändringar.  
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Det är också viktigt att poängtera att många områden i Bodaån inte är lämpliga för bryggor. 
Detaljplaner som medför restriktioner för bryggor ska omprövas och på så sätt tillgängliggöra 
centrala Skutskär via vattenvägen. Det finns också flera platser längs älvrummet som är 
lämpliga för nya bryggor.  
 
Befintliga bryggor i blivande naturreservat bör genom naturreservatsföreskrifter säkerställas 
så bryggorna även i framtiden har rätt till pågående användning.   
 
Havsbaserad energiproduktion  
 
I enlighet med Hav- och Vattenmyndighetens havsplan för Bottenviken pekas ett större 
område ut för havsbaserad energiproduktion i kommunen. Detta område ligger ute på 
Finngrundets västra bank och berör både Gävle och Älvkarleby kommun. Kommunen 
föreslår, i enlighet med havsplanen, en utbyggnad av energiproduktion i detta område.  
 
Klimatförändringar 
 
Översvämningar och höga flöden 
 
SMHI (2013) skriver i rapporten ”Klimatanalys för Uppsala län”, att medelvattenståndet kan 
komma att öka med 28 centimeter fram till år 2100. Utöver denna ökning har SMHI också 
beräknat de extrema vattenstånden som kan uppstå vid Uppsala läns kustlinje under flera 
återkomsttider både i dagens klimat samt i framtidens klimat. Vid Älvkarleby kommuns 
kustlinjer kan havsvattennivåerna stiga upp emot 157 cm i dagens klimat.  
 
Dessa möjliga havsvattenstånd har medfört att lägsta grundläggningsnivå inte bör placeras 
lägre än 3 meter över havet. Översvämningsrisker, orsakade av höga havsvattennivåer, i nya 
bostadsområden blir därför minimala.  
 
I avsnitt 6.12 kan ni läsa mer om havsvattennivåer och risker. 
 
Naturvärden  
 
Kusten  
 
Älvkarleby kommuns kuststräcka består i många delar av höga naturvärden och arbetet med 
att inrätta naturreservat längs hela kusten (från Stora Enso i väst till Tierps kommun i öst) 
fortskrider. Översiktsplanen föreslår därför ingen användning som kan hamna i konflikt med 
de blivande naturreservaten.  
 
Strandskydd 
 
Älvkarleby kommun är en vattenrik kommun. Detta medför därför att stora delar av de 
anslutande markområdena omfattas av strandskydd.  
 
Friluftsliv - Badplatser 
 
I kommunen föreslås en ny badplats och denna föreslås i Harsudden, öster om Gårdskär (B1). 
Den befintliga kommunala badplatsen i Gårdskär, Stigenbergsbadet, har som ett resultat av 
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landhöjningen medfört att badvattnet oftast är otjänligt. För att göra badvattnet tjänligt krävs 
tillflöde av vatten in till badplatsen. Detta skulle innebära stora ingrepp i den fysiska miljön 
som i sin tur kommer ha stor negativ påverkan på de omkringliggande naturmiljöerna med 
höga naturvärden. 
 
I övrigt pekas redan befintliga badplatser ut i översiktsplanen för att fortsatt ge stöd till 
utveckling av dessa områden.  
 
Kulturmiljövärden  
 
Många av kommunens kulturmiljöer har stark anknytning till kommunens vattenområden. 
Planförslagets föreslagna användningssätt skall alltid ta hänsyn till dessa kulturmiljöer och får 
inte medföra någon negativ påverkan på dessa. Bland dessa områden finns Älvkarlebyfallen, 
Billhamn och Gårdskärs fiskehamn. I kapitel 6.5 kan ni läsa mer om dessa områden och dess 
värden.  
 
Totalförsvaret  
 
Inom havsplaneområdet (se sida 1 i ”Kartbilaga - Vattenanvändning”) finns två 
hänsynsområden till förmån för Försvarsmakten inom kommungränsen. Dessa områden 
betecknas Ef och ENf. Kommunen står bakom Hav- och vattenmyndighetens 
ställningstagande och föreslår därför ingen användning som kan komma att hamna i konflikt 
med hänsynstagandet.  
 
Riktlinjer  
 

 Allmänhetens tillgänglighet till kusten och havet ska öka. För detta krävs investering i 
kollektivtrafik och att det rörliga friluftslivet prioriteras längs stränderna och till 
stränderna. 

 Vid all planering av ny bebyggelse ska en fri passage närmast strandlinjen säkerställas 
för allmänheten. Gemensamma båtplatser eftersträvas i stället för enskilda bryggor och 
pirar. 

 Utvecklingen av kust- och havsområdet ska ske på ett sådant sätt att de värden som 
finns i området stärks och bevaras. Det gäller för både naturområden och 
kulturhistoriskt viktiga miljöer. 

 Skutskärs centrum, Älvskärs småbåtshamn, Älvkarleby Golfklubb, Sandören, 
Långsand, Gårdskärs fiskehamn är viktiga besöksmål. 

 För att stärka besöksmålen i vattennära lägen ska investeringar i infrastruktur och 
offentlig miljö prioriteras till dessa platser, exempelvis farleder, bryggor, gästhamnar, 
båtplatser, dass, skyltning och parkeringsplatser. 

 Riksintresset för farlederna för yrkessjöfarten ska prioriteras där de sammanfaller med 
andra allmänna intressen. 

 Kommunen ska verka för att underhålla och anlägga en inomskärsled för 
fritidsbåtstrafiken som länkar ihop Älvkarleby kommun med Gävle kommun och 
Tierps kommun. 

 Farleder för fritidsbåtar bör inte påverka natur- och kulturmiljövärden eller fisket 
negativt. 

 Djuphamnen i Skutskär ska ges utrymme till utveckling.  
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 Riksintressen för yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens 
reproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. 

 
2.4.2 Åtgärder för förbättrad vattenkvalitet – Miljökvalitetsnormer  
 
För att förbättra vattenkvaliteten i kommunens olika vattenförekomster ska, utöver de juridiskt 
bindande åtgärderna som återfinns i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, kommunen och 
andra berörda parter verka för att vidta de övriga åtgärder som presenteras i VISS. 
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2.5 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 3 till 5 i dokumentet ”Kartbilaga - 
Markanvändning”. 
 
Älvkarleby kommun har de senaste åren haft en varierande men stabil befolkningsförändring. 
Den största ökningen av invånare har skett i centralorten Skutskär, där det idag är stor 
bostadsbrist. I Skutskär finns dock planreserv för uppförande av nya bostäder samt oexploaterad 
mark att ta i anspråk. 
 
Även på andra orter i kommunen finns en upplevd bostadsbrist. Där finns dock betydligt mindre 
planreserv och tillgänglig mark för uppförande av nya bostäder. Kommunens tätorter är 
placerade i nära eller direkt anslutning till Dalälven och andra vattendrag. Dessa vattendrag 
omfattas i stora delar av utökat strandskydd och medför därför ett stort behov av LIS-områden.  
 
Utan utpekande av LIS-områden har den vattennära landsbygden stora problem att utvecklas. 
Både när det gäller nya bostäder eller byggnader för verksamhet och service.  
 
Utvecklingen av byggnader för bostäder, verksamhet och service i kommunen har varierat på 
de olika orterna. Flest bygglov är beviljade i centralorten Skutskär. I övriga delar av kommunen 
kan därför utpekandet av LIS-områden bidra till en ökad utveckling. Framförallt i Älvkarleby, 
Marma och Älvkarleö. 
 
Definition av landsbygd i Älvkarleby kommun 
 
Vid en första anblick kan man tycka att Älvkarleby kommun är landsbygd. Men om man 
vidgar vyn lite mer till att innefatta de regionala sambanden, framstår det istället som att 
kommunen inte har någon riktig landsbygd. Men börjar man skrapa på ytan och verkligen 
tittar på det här med relationen mellan samhällsfunktioner och människa så kan man se det 
hela ur ett annat ljus. 
 
Ser man på kommunens struktur så finns det en tätort: Skutskär, som servar resten av 
kommunen, och resten av kommunens orter kan ses som landsbygd. 
 
Tätorten Skutskär måste anses som självständig för här finns till exempel affärer, 
restauranger, bensinmackar, banker, vårdcentral, för- och grundskolor, vuxenutbildning, 
kulturskola och en bio i Folkets hus. Skulle man inte klara sig i tätorten så har man Gävles 
stadskärna knappt 2 mil bort. Där finns allt man behöver, och mer därtill. 
 
Ser man bortom Skutskär så är Älvkarleby inklusive Laxön näst största orten. Och det är en 
ort med en affär, distriktssköterska, en obemannad bensinmack, pizzerior, restauranger samt 
en klass för varje årskull i F-5. Till Skutskär är det ungefär en mil och beroendet av tätorten är 
mycket stort. Både macken och affären är utsatta för avsevärd konkurrens av utbudet i 
Skutskär, vilket är sårbart när det bara finns en av vardera. Vidare utveckling av Älvkarleby 
kan innebära förbättrade underlag för utökad kollektivtrafik. Till Gävle är det 5,5 mil tur och 
retur från Älvkarleby. 
 
Den tredje största orten, om man ser till orter med strandnära läge, är Marma. Här bor ungefär 
300 personer och här finns pendeltåg (precis som Skutskär och Älvkarleby/Älvkarleö) som 
går till Gävle och Uppsala innan byte mot Stockholm. Sedan finns det en kiosk och ett 
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flottningsmuseum. Beroendet till andra orter är totalt och det är 1 mil till Älvkarleby samt 4 
respektive 7 mil tur och retur till Skutskär och Gävle. 
 
Annan strandnära landsbygd i Älvkarleby kommun är Älvkarleö och Västanån, bosättningar 
med ett avstånd om 3-4 kilometer till Älvkarleby. Orter utan service helt och hållet, men strax 
ovanför Älvkarleö stannar pendeltåget som också servar Älvkarleby. 
 
2.5.1 LIS-områden i Älvkarleby  
 
LISÄ1 
 
LISÄ1 ligger längs med Västanåvägen i Älvkarleby. Området 
omfattas av strandskydd och syftet med detta LIS-område är 
förtätning av redan befintliga bostäder längs Västanån. Strandlinjen är 
fortsatt tillgänglig för allmänheten.  
 
Tidigare gjorda investeringar i till exempel Västanåvägen bör 
föranleda att det är positivt med komplettering av bebyggelsen. Detta 
kan, tillsammans med andra kompletteringar längs Västanån, också 
borga för att det kan komma till stånd gång- och cykelväg här. Service 
i Älvkarleby kan gynnas. 
 
LISÄ2 
 
Syftet med LISÄ2 är förtätning av redan ianspråktagen mark. Marken 
är till viss del redan ianspråktagen varvid de särskilda skälen för 
dispens från strandskyddet är så gott som uppfyllda, beroende av hur 
stor hemfridszonen blir.  
 
Flerfamiljsbebyggelse eller radhus på platsen skulle verkligen stötta 
Älvkarleby ur samhällsekonomisk synpunkt, utifrån offentlig och 
kommersiell service samt som underlag till redan gjorda 
samhällsekonomiska investeringar på orten. Exploateringstätheten kan 
vara hög i norra delen av området och mycket gles i södra delen av 
LIS-området. 
 
Strandlinjen ska även fortsättningsvis vara lättillgänglig genom 
bevarande av Upplandsleden. 
Hänsyn ska också tas till det riksintresse av kulturmiljö som finns i 
delar LIS-området. Detta innebär att nya byggnadsverk inom området 
ska anpassas till redan befintlig bebyggelse på platsen. Detta gäller 
utformning, färgsättning och volymer.  
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2.5.2 LIS-områden i Älvkarleö bruk  
 
LISÄ3 
 
Försiktig förtätning på båda sidor om Älvkarleövägen i 
stationsnära lägen och mellan redan bebygga bostadsområden. 
LIS-områdena föreslås rymma sammanlagt cirka 40 tomter. I 
området ska det fortsatt finnas tillgång till strandlinjen. Området 
ritas om så översvämningsrisk inte föreligger. Området närmast 
strandlinjen, där de högsta naturvärdena i området också finns, 
förblir därför oexploaterad. Området mellan LIS-områdena och 
strandlinjen ska fortsatt vara tillgänglig genom bevarande av 
grönområden.  
 
LISÄ4 
 
I områdets nordöstra del finns idag en pågående verksamhet som är 
viktig för landsbygdens fortsatta utveckling i Älvkarleö bruk. 
Verksamheten omfattar övernattning, butik samt uthyrning av 
lokaler.  Hela det föreslagna LIS-området ägs av 
verksamhetsutövarna och marken behövs för att utveckla den redan 
pågående verksamheten.  
 
Inom fastigheterna kan verksamheten utökas och leda till fler 
arbetstillfällen och ökad service och turism på landsbygden.  
 
Vattenområdet kan nås genom från andra sidan vattenförekomsten.  
 
LISÄ5 
 
En större allmän brygga och/eller en mindre pir (för att stilla 
vattnet) skulle möjliggöra ökade möjligheter till rörligt friluftsliv 
även på älven och invid vattnet.  
 
LIS-området är förenligt med hushållningsintresset och riksintresset 
för rörligt friluftsliv. En undersökning i samband med att man söker 
tillåtelse för vattenverksamheten inriktas på huruvida det finns 
speciella naturvärden i vattnet. 
 
Sydväst om LIS-området finns en åsbarrskog som har höga 
naturvärden. Missgynnade arter finns också i anslutning till 
området. I söder andra signalarter och förekomst av fjärilar. Göktyta 
har funnits norr om området. Grundvattnet har hög sårbarhet, men 
inte betydande uttagsmöjligheter. Risk för snabb infiltration till vattnet. 
 
Här finns miljökvalitetsnormer för vattendraget (Dalälven mellan Stallfjärden och Lanforsen). 
Vattenförekomsten uppnår måttlig ekologisk status och riskerar att inte uppnå god ekologisk 
status 2021. 
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Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status och riskerar att inte uppnå god kemisk status 
2021. 
 
Området kan vara lämpligt att utveckla något, med sin närhet till Falludden, den värdefulla 
kulturmiljön i omgivningen och värdena i herrgården Nygård, som kan göras tillgängliga för 
fler. Ytterligare undersökningar kan behöva vidtas för att utreda hur muddring och 
byggnationer påverkar strandkanten och ytvatten samt botten i älven. Detta ger en bra grund 
till vilken typ av brygga som kan anläggas för att påverkan på området ska bli så liten som 
möjligt. 
 
2.5.3 LIS-områden i Marma  
 
LISM1 
 
LISM1 ligger i anslutning till redan befintliga bostäder 
vid Rörbackavägen. I detta område möjliggör LIS-
området för förtätning av befintliga bostäder samt 
utbyggnad av gemensam brygga.  
 
Tillsammans med utbyggnadsområde nummer LISM3, 
söder om området, kan detta blygsamma komplement 
stödja upp Marma så att turister och boende kanske kan 
få ökad kommersiell service. Förslaget stödjer också 
offentlig service och redan gjorda samhällsekonomiska 
investeringar. De båda områdena 41 och 38 kan också 
innebära ett stöd för service i Älvkarleby där närmaste affär, distriktssköterska och småskola 
(Sörgärdets skola) finns. 
 
Upplandsleden är en vandringsled som går nere vid vattnet väster om 
dessa tomter. I anslutning till den kan en gemensam brygga byggas 
(för boende och turister). 
 
LISM2 
 
I området finns redan befintliga allmänna byggnader, badplats och 
gemensamma bryggor. LIS-området möjliggör för utveckling av redan 
befintliga användningssätt. Välbesökt område med ett mindre 
flottningsmuseum och en kanotled som utgår härifrån. Området är 
väldigt intressant att utveckla vidare.  
 
LISM3 
I området föreslås ett vatten- och naturnära bostadsområde. En sådan 
här stor bostadskomplettering kan verkligen stödja offentlig och 
kommersiell service (som i sin tur kan stödja ökad turism i området).  
Bostadsområdet kan också innebära ett stöd för offentlig service i Marma och Älvkarleby, där 
närmaste affär, distriktssköterska och småskola (Sörgärdets skola) finns. 
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Området har delvis höga och delvis låga naturvärden. Väster om 
området, i anslutning till kanalen och upplandsleden, finns både 
artskyddade och rödlistade arter påträffade. Dessa områden ska skyddas 
så långt som möjligt. Utveckling i området ska föregås av 
detaljplaneläggning där de områdena med höga naturvärden bör skyddas 
från exploatering. LIS-området gränser ritas därför om så att område 
väster om kanalen förblir orört.  
Utbyggnad av området möjliggör för flytt av Upplandsleden i södra 
delen för att istället förläggas väster om LIS-området. Detta ska dock 
prövas vidare i ny detaljplan. 
 
Pendeltågstation finns i närheten och regionalt gjorda investeringar i 
tågtrafik, som anlöper Marma, stöds mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


