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Inledning 

Det här dokumentet tas fram som en bilaga i samband med detaljplanering för 
bostäder och rekreationsområde vid Skutskärs centrum och Bodaån. 
Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun, och 
senare upphävts av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det främsta skälet till det är att 
frågan om lokaliseringen inte anses tillräckligt utredd. 
 
I denna bilaga lägger Älvkarleby kommun fram skälen för lokaliseringen och 
redovisar de planer, strategier och utredningar som är relevanta. I sista delen av 
dokumentet lyfts en samlad utredande bild och ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

 

 
 

Det strandskyddade området 
 

Detaljplaneområdet återfinns inom strandskyddad 100-meterszon vid Bodaån 
och Dalälven i Skutskär. Det medger både byggrätter för stadsradhus och/eller  
lägenheter samt ett park- och naturområde vid ån. Detta rekreationsområde har 
byggts ut de senare åren och här finns, förutom ett gångstråk, både bad- och 
lekplats. 
 
Platsen som planläggs för hus har inga särskilda naturskyddsvärden och består 
av ordinär gräsmark som klipps. Park- och naturområdet vid ån har bitvis höga 
naturvärden. 
 
Länsstyrelsen har vidimerat kommunens särskilda skäl om angeläget allmänt 
intresse, för exploateringen med bostäder, i enlighet med Miljöbalken. De har 
vidare inte haft några synpunkter över planläggningen av området i 
granskningsyttrandet som följer nya ”Översiksplan 2050”. Den fråga som återstår 
är om lokaliseringen, också i enlighet med Miljöbalken, kan vidimeras i detta 
detaljplaneskede.  
 
Kommunen vill passa på att peka på en ny dom som avgjorts i Mark- och 
miljööverdomstolen i somras - Mål 4168:19, 2020-06-26. Denna behandlar 
lokaliseringsutredningar, ur ett strandskyddsperspektiv. 
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Regional utvecklingsstrategi, 2017-2020 

 
Region Uppsala har ett staligt uppdrag och ansvaret för att ta fram en 
tillväxtstrategi (RUS). De ingående kommunerna är delaktiga i framtagandet. Den 
samlade strategin ska vara en strategi för länets utveckling och ska möjliggöra 
en långsiktigt hållbar regional samverkan. Nuvarande strategi sträcker sig mellan 
år 2017 till och med 2020. 

 
Så fungerar regionala tillväxtstrategier: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Efter denna nivå prövas mark- och vattenanvändningar i kommunala 
detaljplane- och lovprocesser. 
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I kommunens Översiktsplan 2050 lyfts visionen i RUS som viktig: 
 
 

 
 
 
”2016 hade Uppsala län 360 000 invånare. Enligt RUS förväntas befolkningen 
inom regionen öka med mellan 123 000 och 173 000 ytterligare fram till år 2050. 
Den större befolkningsökningen förväntas ske inom kommunhuvudorterna. 
Under samma period behöver de negativa växthuseffekterna minskas. Den 
regionala utvecklingsstrategin förtydligar vikten med att säkra tillgången till 
kollektivtrafik samt att förbättra tillgängligheten till väsentliga knut- och 
målpunkter i ett led för att uppnå detta. Stationsnära orter och utvecklingen inom 
stationsnära lägen blir därmed en väsentlig del i Älvkarlebys översiktsplan.”  

 

 

Mål som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin, för Uppsala 
län, och som har bäring på den kommunala utvecklingen i Älvkarleby 
är: 
 

 5000 bostäder ska byggas i regionen, och detta bara fram till år 2023, för 
att möta befolkningstillväxten.  

 Utsläpp av växthusgaser måste minskas.  

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och 
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas 
till år 2030. 

 Antalet företag ska öka. 
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De åtagande som måste till enligt RUS: 
 

 Planering och byggande av fler bostäder. 

 Planera sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektivtrafik samt 
gång och cykel. 

 Utveckling av storregionala, regionala och delregionala stråk (Se karta i 
avsnittet om Översiktsplan 2050). 

 Utveckling av konkurrenskraftiga företag och branscher.  

 Underlätta för nya etableringar och investeringar. 

 Utveckla samspelet mellan länets alla delar. 

 Möjliggöra för stärkt och hållbar besöksnäring. 

 Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden. 

 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur, 2019-

2029 
 
Länsplanen som Region Uppsala tagit fram för åren 2019 till 2029 innehåller 
åtta mål fördelade i tre kategorier. Vissa mål är direkt överförda från den 
regionala utvecklingsstrategin och kopplas till den. I regeringsdirektivet för 
länsplanen beskrivs att regionen både ska väga in de transportpolitiska målen 
och förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.  
 
Kategorierna: 
 

 ett hållbart transportsystem  

 ett tillgängligt och inkluderande transportsystem  

 samt mål om ökat bostadsbyggande.  
 
 

De två sistnämnda kategorierna, jämte ett mål i vardera kategori, nummer 5 och 
8 (se nästa sida), är ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering, med 
efterföljsamhet till Plan- och bygglagens krav om anpassning till den regionala 
nivån. Såväl i översiktsplaneringen som i efterföljande detaljplaneprocess.  
 
För att uppnå målet med att nå den regionala och storregionala 
arbetsmarknaden är den kritiska gränsen om 60 minuter nådd i Skutskärs 
centrum, med sin närhet till tågstationen och direkt busstrafik. 
 
I kommunens översiktsplan pekas det på att: ”för regionen som helhet är 
samarbetet ABCX-stråket (Ostkuststråket), som för Älvkarleby kommun 
representeras av E4, riksväg 76, väg 291 och Ostkustbanan, väsentligt. Här 
ingår kommuner såsom Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Gävle och Sandviken. 
Investeringar i transportsystemet ökar tillgängligheten till arbetsplatser. På så sätt 
kan åtgärder i länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande.” 

 
Förutom detta stråk är förlängningen av det också viktiga. Kommunen har 
möjligheter till kommunikationer med ett av Sveriges största storregionala 
samband – Mälardalen. 
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Mål 5  

Bidra till att den regionala och 
storregionala tillgängligheten 
ökar, och att upp till 1 000 000 
arbetsplatser nås med 
kollektivtrafik inom 60 minuter 
från länets prioriterade stråk. 

Förbättrad tillgänglighet, 
särskilt med kollektivtrafik, till 
viktiga målpunkter såväl inom 
som utanför länet bidrar till 
kortare restider. 

Mål 8  

Bidra till förbättrade 
förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande.  

Förbättrad tillgänglighet, 

särskilt med kollektivtrafik, 

till viktiga målpunkter såväl 

inom som utanför länet bidrar 

till förbättrade förutsättningar 

för bostadsbyggande.  
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Kommunens tillväxtstrategi, 2015 01 09 
 
Strategin slår fast om en befolkningsökning om cirka 30 invånare per år, vilket 
innebär cirka 15 bostäder om året. Då programmet är från 2015 har 
förutsättningarna dock förändrats något. Bland annat har den stora invandring, vi 
upplevt sedan dess, gjort att denna omfattning har reviderats upp i den nya 
översiktsplanen. Men även för att Älvkarleby förmodligen kommer att och har 
potential till att bli alltmer attraktivt i en region med ökande huspriser, och där 
kommunen kan erbjuda billigare boenden, framförallt jämfört med Gävle. 
 
Tillväxtstrategin slår fast att kommunen ska profilera sig som en tydlig del av en 
växande region, och att service och handel ska koncentreras till centralorten 
Skutskär, som är den största tätorten i Norduppland. Tillgång till arbetsmarknad 
lyfts särskilt och att planera för olika typer av bostäder i olika former. Den fysiska 
planeringen ska inriktas mot områden där insatser ger bäst effekt. Älvkarleby 
kommun bör också lägga grund för en mer robust intern arbetsmarknad med fler 
och växande företag. 
 
Vidare bör arbete intensifieras för att skapa tätare buss- och tågavgångar för att 
utöka pendlingsmöjligheterna även mot Forsmark, Gimo och Östhammar. 
 

 

Bostadsförsörjningsplanen, 2015 11 25 
 
Den kommunala bostadsförsörjningsplanen säger att fler bostäder behöver 
byggas för att möta upp en förväntad och önskad befolkningstillväxt, och att ett 
mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att öka 
rörligheten på bostadsmarknaden och för att stärka kommunens attraktionskraft 
för inflyttning. 
 
Behovet av fler bostäder har analyserats genom befolkningsprognoser, regionala 
målsättningar och att våra egna mål för befolkningstillväxt talat för detta. En 
grund i denna plan är den kommunala tillväxtstrategin. Målsättningen i 
bostadsförsörjningsplanen är att få till stånd ett bostadsbyggande som möjliggör 
en befolkningsökning likt den i programmet. 
 
Idag finns det väldigt lite bostadsrätter och äldre människor som vill lämna sina 
hus hittar sällan det boende man önskar sig. Att få igång flyttkedjor vore bra för 
denna grupp, och för att yngre ska komma in i husmarknaden, inte minst på 
grund av familjebildning. Det finns även behov av andra boendeformer såväl 
anpassade särskilda boenden för funktionshindrade, speciella boenden för äldre 
såväl som att läget i världen ger ett fortsatt behov av att kunna erbjuda 
lägenheter till flyktingar och nyanlända. 
 
I planen lyfts att planeringen av bostäder bör så långt som möjligt samordnas 
med övrig planering för att utveckla gemensamma samhällsintressen. Det kan 
handla om planering för offentlig service, handel, kollektivtrafik, väginfrastruktur, 
rekreations- och naturområden med mera. Samhällsplaneringen bör utgå både 
från nationella, regionala och lokala perspektiv. Övergripande mål om ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet bör genomsyra arbetet. 
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Översiktsplan 2050 
 

”Älvkarleby är en mindre kommun både geografiskt och befolkningsmässigt. 
Behovet och värdet av samverkan och interaktion med omvärlden är stort. 
Många invånare arbetar på andra orter, samtidigt som företag och arbetsplatser 
inom kommunen hittar sin kompetens utanför kommunen.  
Närheten till Gävle påverkar framför allt pendlings- och flyttmönster, handel och 
kommunikationer. Banden till Gävle är starka samtidigt som relationerna till 
Uppsala och Stockholm stärks med utbyggd tågtrafik. Hamnen i Skutskär och 
riksväg 76 är viktiga för regionens utveckling.”  
 
– Ur Översiktsplan 2050  

 
 

Karta från RUS. Skutskär är huvudorten (i stråket) strax sydöst om Gävle. 

 
 
 



9 
 

Följande texter och bilder, i avsnittet, kommer ur översiktsplanen: 
 
”Kommunens fyra stationsnära orter Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö och Marma 
är viktiga ur regionalt perspektiv för att bidra till ett gemensamt näringsliv och en 
gemensam bostadsmarknad. Det finns även särskilda områden som kan vara 
viktiga att utveckla och stärka vad gäller hållbar besöksnäring genom 
matupplevelser, kultur- och naturturism.  
Kommunens plats i landet, med sin befintliga infrastruktur, utgör en bra grund för 
en blomstrande turism och besöksnäring.” 
 
I Skutskär som är kommunens centralort finns den största delen av den utbyggda 
servicen i orten. Som stadsbildning har den en uppluckrad och utsträckt struktur 
med ett odefinierat centrum. Det är här kommunen vill förstärka med ny 
centrumnära bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge, med direktbussar och 
tågstation. ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tätortsstrategi  
 
”Skutskär har idag tydliga nord-sydliga kopplingar. Järnvägen i väst med 
Skutskärs 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 och norrut från tätortens kärna.  De olika bebyggelseområdena i sig har 
unika och karaktärsskapande drag som är viktiga för att stärka Skutskärs 
identitet. De öst-västliga kopplingarna i Skutskär mellan station, centrum och 
älven är svaga.  
 
Översiktsplanen föreslår att befintliga öst-västliga 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 Skutskär föreslås i syfte att förtydliga 
centrum, stärka befintliga bebyggelseområden utifrån rådande karaktär samt att 
förhindra en utglesning.”



  

 Granskningshandling 

 2014/333 
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”I Skutskär föreslås cirka 600 nya bostäder genom nya utbyggnadsområden och 
förtätning av de centrala delarna. Den mest centrala delen av Skutskär föreslås 
utvecklas med tät stadsbebyggelse. 16 
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.” 

 
”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 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 
Bodaån och Dalälven bör tillgängliggöras för rekreation och ekoturism. 
Exempelvis kan fiske och kanotpaddling 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.” 
 
 
 
 



Byggbar mark i Skutskär och planberedskap  
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Byggbar mark i Skutskär och planberedskap  
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I centrala Skutskär finns stora begränsningar för ny bebyggelse. Den aktuella 
stadsbildningen är liten, kompakt och omgärdas av villabebyggelse. I väster och 
öster finns begränsningarna i Bodaån och i järnvägen, där mycket farligt gods 
transporteras. Bland annat allt högoktanigt bränsle till Arlanda. 
 
Det finns ett fåtal redan detaljplanerade områden som medger bebyggelse. 
Dessa är markerade på kartan som:  
 

 BH – bostads- och handelsändamål 

 B för enbart bostäder 

 CH – centrum- och handelsändamål. 
 

I övrigt visar kartan befintliga parkeringsytor. Dessa behövs och behovet av 
parkeringsplatser är egentligen större. 
 
Kartan visar också den aktuella och pågående detaljplanen, vid Bodaån, som DP 
1. En förlängning i det projektet visas som DP 2. Den detaljplanen omfattar 
området med affären Willys, där marken är helt och hållet ianspråktagen av en 
mycket stor parkeringsplats. 
 
En bro mellan Rotskär och centrum har varit översiktsplanerad sedan ÖP 2009 
och numera också i ÖP 2050. Tanken är att integrera stadsdelen Rotskär med 
centrum. 
 
Bilden av den byggbara marken och planberedskapen i centrum är 
otillfredsställande vad gäller utvecklingsmöjligheter. Det finns idag till exempel 
inte någon ledig lokal för handel eller centrumverksamhet, vilket gör att de platser 
som är planlagda för detta måste behållas. För övrigt finns fåtal platser för 
bostadsbebyggelse, och behovet är större än plan- och markberedskapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

Karta mark- och vattenanvändningar ÖP 2050 
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Samhällsekonomiska effekter och attraktiv 

stadsbebyggelse  
 
Översiktsplanen  
 
Älvkarleby kommuns nya översiktsplan vann laga kraft den 1:a juni 2020. I den är 
målet att 600 bostäder kan behöva byggas i Skutskär till och med år 2050. 
Översiktsplanen används som grund i denna detaljplaneläggning. 
 
I översiktsplanen utses fem stycken utbyggnadsområden för bostäder i Skutskär.  
Ett större involverar centrum, Bodaåns rekreationsområde och mark vid 
tågstationen.  
 
Översiktsplanen utgår från ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt förhållningssätt. 
Det samhällsekonomiska effektmålet, med planerna i centrum, är en följd av en 
politisk beslutsordning. Målen går ihop vad gäller ökad tillgång till en bredare 
arbetsmarknad med/och fortsatt hög tillgänglig till kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter, minskad miljöpåverkan och hög tillgång till kommersiell och 
social service. 
 
Detta är den första av två Bodaå-planer. Området lämpar sig för tät 
stadsbebyggelse som förläggs till en stor outnyttjad gräsyta som inte har några 
naturskyddsvärden. Denna öst-västliga förtätning ska göra centrum mer 
livskraftigt och bryta den ensidiga utvidgning i nord-sydlig riktning, som är 
förhärskande, och som skapar ett glest centrum. 
 
Två av de andra översiktsplanerade utbyggnadsområdena, som utses i Skutskär, 
är mer perifera och finns i den nord-sydliga riktningen. Ett av dem är litet och 
finns söderut, i omedelbar anslutning till ett befintligt bostadsområde. Ett annat 
område finns norrut, vid Kopphuslandet. Det exploateras just nu med 
villabebyggelse. 
 
Översiktsplanens femte och sista exploateringsområde är ett befintligt 
centrumnära verksamhetsområde som på mycket lång sikt är önskvärt att 
bebygga med villa- och flerfamiljsbebyggelse. Det krävs dock markköp och flytt 
av verksamheter, och detta kanske inte ens är möjligt tills år 2050, vilket är 
tidshorisonten för den nuvarande översiktsplanen. 

 

Lämplig lokalisering 
 
Lokaliseringsbeslut bestäms av var skillnaden mellan samtliga fördelar och 
nackdelar förväntas vara. I förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1) sägs att en ur 
allmän synpunkt lämplig mark ska väljas med hänsyn till läge, egenskaper och 
behov. Att bebygga en centralt belägen tomt i anslutning till en större knutpunkt 
för kollektivtrafik, skolor och service anses fördelaktigt. 
 
Älvkarleby kommun präglas av många och starka skydd för mark- och 
vattenanvändningen. Det finns många olika riksintressen, omfattande 
strandskydd och annat planeringsunderlag som motverkar etableringar och 
exploateringar. 
 
Ett annat problem är att marknadspriset på mark är låg i kommunen, vilket gör att 
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exploatörer har svårt att få lån. Detta beror även på att det finns få bostadsrätter, 
vilket gör att ekonomiska jämförelser för banker blir svåra för att det finns dåligt 
med mäklarstatistik och litet intresse i form av exploatörer. Därför behövs det 
initialt en mycket samhällsekonomiskt attraktivt exploatering för att vända denna 
trend. 
 
I själva centrum finns få lägen tillgängliga för bostadsbebyggelse. Det finns ett 
fåtal tomter planerade för detta, och för övrigt är den lämpliga markanvändningen 
detaljplanerad för handels-, samlings- och kontorslokaler. Denna användning 
måste kvarstå. Det finns idag så gott som inga lediga lokaler i centrum.  
 
Förutsättningarna i Skutskärs centrum är unika, som i de flesta lägen, och det är 
här det mest samhällsekonomiskt effektiva läget i Älvkarleby kommun kan 
återfinnas, för närvarande. Lokaliseringar i centrala lägen, och nära annan 
bebyggelse, fungerar som substitut till mycket dyra infrastruktursatsningar som 
måste till i mer perifera områden. Förutsättningarna till livskraftig handel, goda 
kollektivtrafikmöjligheter, arbetspendling och skola finns också här.  
 
Ett urval av lämpliga lokaliseringar har skett i översiktsplanen, och det 
överordnade projektet med Bodaåplanerna har setts ut som det mest kraftfulla 
där detaljplanernas syfte väger mycket tungt. I och med urvalet har andra 
lokaliseringar lämplighetsprövats och i vissa fall valts bort. Den stora gräsplanen, 
som nu är aktuell för exploatering, är för stor, oinbjudande och outnyttjad varvid 
den är ineffektivt som parkyta, och detta kan inte anses vara en alternativ 
användning av marken. Att kunna nyttja den för bebyggelse skapar därmed god 
hushållning av mark i andra lägen. 
 
I planområdet finns utomordentliga rekreationsmöjligheter. I detaljplanens östra 
del, öster om gräsplanen, finns Bodaåns rekreationsområde som har byggts ut 
de senare åren. Här finns badplats, lekplats och promenadslingor, som sträcker 
sig långväga. En utbyggnad fortgår alltjämt och näst är det delen vid Tallmon, 
längre söderut, som byggs ut. 
 

Val av bostadsort och arbetsmarknad 
 
Idag är tendensen att många vill bo i tätare städer med utbudet av kommersiell 
och social service, butiker, restauranger, förströelser och naturnära 
rekreationsmöjligheter. Även mötesplatser som medger social kontakt och utbyte 
är viktigt. Inte minst för den åldrande befolkningen som kanske behöver 
närheten. Men även för andra som också har behov av bra kollektivtrafik och 
goda pendlingsmöjligheter. Det sistnämnda är mycket viktigt i Älvkarleby 
kommun som har en liten andel arbetstillfällen och många arbetslösa i vissa 
grupper. Då kan det betyda stora privatekonomiska effekter i form av arbeten och 
stabil ekonomi, samt skatteintäkter, vilket kan ge samhället en kraft att motstå 
konjunkturnedgångar. Många vill också välja bort bilen vilket också kräver en 
närhet till centrala lägen. 
 
Många äldre vill sälja sina hus för enklare boenden. Det finns en brist på sådana 
boenden i Skutskär. Dessa äldre vill bo kvar i kommunen och väljer då att bo 
kvar i sina hus, vilket motverkar flyttkedjor och en ökad inflyttning. 
 
Att möjliggöra en ökad tillgång till arbetsmarknader är också ett regionalt mål 
som Regionförbundet i Uppsala lyfter fram. Plan- och bygglagen är tydlig med att 
det regionala perspektivet ska lyftas i den fysiska planeringen. Genom att arbeta 



17 
 

med att förstärka kopplingarna till en gemensam arbetsmarknadsregion kan även 
tillgång till högre utbildning ökas för kommuninvånarna. 
Arbetsmarknaden som kommuninvånarna kan nå finns främst i Gävle och 
Uppsala, och däremellan. Uppsala nås på en timme, med tåg. Detta är en kritisk 
gräns för pendling har det visat sig, varvid inte mycket extra tid förmås läggas på 
att nå fram till kollektivtrafiken. Från planområdet tar det 10 minuter att gå till 
tågstationen eller 5 minuter med cykel. Till bussen tar det några minuter. 

 

En samhällsekonomiskt attraktiv stadsbildning 
 
Stadskärnan i Skutskär skulle, som sagts, gynnas av att bli mer kompakt och en 
förstärkning kan göra att möjligheterna till service och kollektivtrafik inte 
försämras. Statsbildning är inte statiskt utan en process. Förutsättningarna 
påverkas inte sällan, i en tidpunkt, genom lokaliseringsbeslut. I det här fallet av 
ett politiskt samhällsekonomiskt effektivitetsmål och en saklig grund för att olika 
individer kan tänka sig att bo i detta läge. En enkätundersökning vidtogs i början 
av detaljplaneprojektet där olika centrumnära lokaliseringar föreslogs och av 
dem, visade sig detta läge vara mest intressant.  
 
Attraktivitet är ett relativt begrepp som kan styra stadsbildningar som 
uppkommer. Man kan tala om komparativa fördelar. Ett lands produktions- och 
handelsmönster bestäms av regioners eller landets relativa tillgångar, det vill 
säga satta i relation till andra regioners tillgångar. Och konkurrenskraft av utbud 
av varor och tjänster. Även människans preferenser till en plats spelar in.  
 
Det är framförallt när det finns andra aktiviteter eller attraktionskrafter på en plats, 
som skapar en vilja att lokalisera sig där. I planområdet finns detta i och med 
centrumbildningen och den samhällsekonomiska investeringen i 
rekreationsområdet kring Bodaån. Det övergripande projektet med de andra 
detaljplanerna ska ytterligare kunna stärka upp med en centrumnära 
småbåtshamn och förbindelse med bro till Rotskär, vilket kan stärka 
stadsbildningen ytterligare. 
 
Bjudpriser och betalningsviljan på mark är relativt brant fallande med avstånd 
från centrum. Detta visar ytterligare på attraktionskraften på sådan mark. Att 
exploatera här är en förutsättning för att andra marker i centrum ska bli 
attraktivare. Kommunen behöver denna ökade exploateringsvilja i form av 
exploateringar som attraherar både exploatörer och boende.  

 
Handel 
 
Närheten till Gävle gör att konkurrenskraften i kommunen bör stärkas. Externa 
handelscentra där, och ett mer specificerat sortiment, innebär en stark 
dragningskraft. Idag är det är på marginalen att det utbud som finns i Skutskär 
kan behållas. En förstärkning med centrumnära boende kan ändra detta.  
 
Liv och rörelse ligger många gånger bakom ett ekonomiskt levande centrum. 
Agglomerationseffekter kan uppstå när det finns ömsesidiga fördelar för handlare 
att vara tätt placerade, till exempel genom att dra till sig fler kunder eller nyttja 
anläggningar gemensamt. Det gör att gynnsammare betingelser för handel kan 
uppstå.  
 
Det finns idag ingen vidare diversitet i marknadsutbudet i Skutskär. Ett utökat 
antal hantverkare skulle till exempel kunna ha betydelse för kommunen vad 



18 
 

gäller det mer specificerade sortimentsegmentet.  
 
Detaljplanen ger också möjligheter till specificerad handel i rekreationsområdet, 
för vattenanknuten verksamhet, som till exempel båt- och kanotuthyrning med 
tillhörande caféverksamhet.  Eller annan verksamhet som kan knytas till det 
ånära läget. Det är bra att verksamheter etablerar sig där för att öka 
attraktiviteten ytterligare.  
 
 

Detaljplanens vikt 
 

Sammantaget de olika perspektiven som lyfts i den här skriften, anser 
kommunen att detaljplanens vikt är så stor att den ska överordnas det 
strandskyddsintresse som avses i Miljöbalken. 
 
Detaljplanen har med bakgrund i det attraktiva centrumläget möjlighet att medge 
konkurrensfördelar, vilket bidrar till stor planbetydelse och planvikt.  
Bostadsområdet anläggs på en plats utan naturskyddsvärden på en platå 
ovanför ett rekreationsområde. Full, och ökad, tillgänglighet till stranden uppnås. 
Angelägna intressen som bostadsbrist, stärkt centrumbildning, närheten till 
fullgod kollektivtrafik och skola samt redan gjorda investeringar i 
rekreationsområdet, ger bäring för exploatering på platsen.  
 
Handlingsalternativet är samhällsekonomiskt lönsamt för förutsättningar till 
arbetsmarknader och ökad samhällsekonomisk vinst vilket bidrar till 
samhällsekonomisk effektivitet. 
 
Det kan inte bortses från att kommunen och att stadsbildningen i Skutskär måste 
lyftas i det kommunala perspektivet samt i den storregionala och regionala 
kontexten. Andra områden i kommunen har inte lika goda specifika 
förutsättningar.  
 
 
 
 
För samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
Sofie Åberg 
Kommunarkitekt 
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