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1 Detaljplanens syfte 

1.1 Syfte 

Syftet är att göra en ny detaljplan för fastigheten med Folkets Hus i 
Skutskär. I gällande detaljplan regleras markanvändningen till allmänt 
ändamål. Detta ska ändras till besöksanläggning och centrumverksamhet. 
Ytterligare användning är att medge två stycken små lägenheter i det 
befintliga Folkets Hus. Förutsättningarna borgar för att platsen ska ingå i 
centrumbildningen i Skutskär. 

En mindre del av fastigheten får egenskapen natur, i syfte att bibehålla 
befintlig natur, och för att skapa en barriär mellan verksamheter inom 
planområdet och ett bostadsområde. 

Detaljplanen avser också skydda de mycket höga kulturmiljö-, estetiska- 
och arkitektoniska värdena befintliga Folkets Hus har och nybyggnation på 
fastigheten ska ske med hänsyn till de värdena. Syftet är att bevara Folkets 
Hus och dess värden. 
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2 Beskrivning av detaljplanen 

2.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 60 månader från laga kraft datum. Det är under 
denna tid detaljplanen genererar en garanterad byggrätt. Planen kan bara 
ändras under denna tid, om det tillkommer nytt planeringsunderlag av 
särskild vikt. Detaljplanen gäller dock efter genomförandetidens utgång. 

2.2 Kvartersmark 

Planområdet ligger längs med Gävlevägen och består av en fastighet och en 
byggnad – Folkets Hus. Denna används till gym, restaurang, frisör, 
samlingslokal, bio med mera. Parkeringsytor finns på en asfalterad yta, 
framför byggnaden, och en gräsyta på husets sydvästra sida. Fastigheten 
ansluter till verksamheter i norr och till villaområden i öster och i söder. 
Väster om fastigheten finns skogsområden, som korsas av järnvägsspår (200 
meter ifrån fastigheten) i nord-sydlig riktning. Planområdet är plant. 

Folkets Hus har en lång kontinuitet som samhällsinstitution där människor 
har kunnat träffas. I huset har under olika tidsepoker funnits både 
samlingslokaler, affärer, restauranger och bio. Detta bidrar tillsammans med 
den utpräglade funktionalistiska arkitekturen till ett högt arkitektoniskt, 
estetiskt och kulturmiljömässigt värde, som leder till en reglering med 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Värdena beskrivs i avsnittet 
”planeringsförutsättningar, arkitektur”.  

Den nya detaljplanen för Folkets Hus knyter an till översiktsplanens 
intentioner om ett stärkt funktionsblandat centrum. Och planbestämmelser 
reglerar markanvändningen till centrumändamål och besöksanläggning. I 
dessa kategorier ryms en mängd olika användningar som till exempel sport- 
och idrottsverksamhet, kontor, handel, service, tillfällig vistelse, samt 
samlingslokaler. Och andra jämförliga verksamheter som är naturligt 
förekommande i ett centrum och som är lätta att nå. Även komplement till 
sådana verksamheter ingår i markanvändningen. 

Två mindre lägenheter som är mindre än 35 kvm ska också kunna inredas i 
det befintliga huset. 

Förutom byggrätt för Folkets Hus finns en byggrätt bakom huset som kan 
användas för samma ändamål som tidigare beskrivits, förutom bostäder. 
Vikt läggs vid gestaltningen av ny byggnation vilket regleras med 
utformningsbestämmelser för färgsättning, 



 

3 
 

materialval och takform. En enkelhet eftersträvas i byggnadssätt och en 
harmonisering med Folkets Hus. Glaspartier kan med fördel användas, då de 
ofta kan integreras bra med värdefull bebyggelse. Färgen på nybyggnation 
ska vara vit eller grå. Materialet kan vara puts, stål eller plåt, men inte 
korrugerad plåt. Tak ska vara flackt. Formspråket ska inte dominera Folkets 
Hus utan underordna sig den byggnaden.  

 

En möjlig ny byggnad/idrottshall illustrerad mörkgrå bakom Folkets Hus. 

 

   

Exempelbyggnad som kan knyta an till kulturmiljön. 
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Parkeringsytorna på framsidan av Folkets Hus är redan idag väl tilltagna 
Parkeringar kan även senare anordnas, inom fastigheten, i anslutning till en 
eventuell idrottshall. Kommunens normer för parkeringar kan uppfyllas. 

I området finns en transformatorstation som regleras som teknisk 
anläggning. Denna, och övriga tele-, fjärrvärme- och elledningar som servar 
område utanför planområdet, skyddas med u-område, som innebär att de 
inte får byggas över. 

 

Plankarta 

2.3 Ärendeinformation 

1. Kommunens namn: Älvkarleby kommun 

2. Detaljplanens namn: ”Detaljplan för Kyrkslätten 3:2 – Folkets Hus i 
Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län 

3. Kommunens diarienummer för detaljplanen: 2021 758 

4. Hänvisning till beslutsprotokollet:  

5. Vilket datum detaljplanen är påbörjad: 2021 

6. Vilket datum detaljplanen fick laga kraft: 



 

5 
 

3 Motiv till detaljplanens regleringar 

3.1 Motiv till reglering 

Markanvändningen är satt till besöksanläggning och centrumverksamhet, 
vilket borgar för att Folkets Hus ska ingå i centrumbildningen i Skutskär. 
Pågående idrottsverksamhet kan pågå och synergieffekter kan ske med det 
ändamålet. Två befintliga mindre lägenheter legitimeras. 

Folkets Hus är en mycket arkitektoniskt och kulturhistoriskt intressant 
byggnad, och detta regleras i detaljplanen med skyddsbestämmelse och 
rivningsförbud. Eventuell nybyggnation på fastigheten regleras med 
utformningsbestämmelser så att den inte inskränker för mycket på och 
harmoniserar med kulturmiljön. 

Naturmiljön sparas som en barriär mot ett bostadsområde och för att spara 
lövträd.  

För att undvika sättningar så regleras grundläggningssätt för den nya 
byggrätten till pålning. Startbesked villkoras för att uppnå efterlevnad av 
detta. 

Då en föroreningssituation föreligger på fastigheten möjliggör detaljplanen 
endast två små bostäder a 35 kvm (som är befintliga), och som inte bör 
medföra att barnfamiljer bosätter sig i byggnaden. För övrigt är 
markanvändningen av tillfällig natur, varvid föroreningarna bör kunna 
tolereras. Den nya byggrätten får dock inte bebyggas utan att föroreningar 
avhjälps. Därför införs planbestämmelser i detaljplanen där startbesked 
villkoras och inte kan ges förrän så har skett. 

För att öka robustheten vid eventuella skyfall och möjliggöra ett säkert 
grundläggningssätt för nybyggnation innebär detaljplanens regleringar om 
begränsade hårdgjorda ytor och regler om pålning att stävja detta.  

U-område begränsar markens bebyggande då ledningar finns som servar 
områden utanför fastigheten.  

Skärmtak ovanför entréer och ovanför restauranger ska kunna uppföras (får 
ej utföras i korrugerad plåt). Så även solceller och solpaneler på tak, som ett 
led i klimatanpassning. Det bör läggas vikt vid utförandet av både dessa 
typer av anläggningar och av skärmtak för att uppnå intentionerna med q-
bestämmelsen. 
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4 Genomförandefrågor 

4.1 Ekonomiska frågor 

4.1.1 PLANAVGIFT  
Ingen planavgift tas ut i bygglov. Den utökade lovplikten är avgiftsfri. 

4.1.2 ERSÄTTNINGSANSPRÅK 
Fastighetsägaren kan väcka anspråk om ersättning på grund av 
rivningsförbud och kulturskyddsbestämmelser, i det fall nuvarande 
markanvändning väsentligen försvåras. 

4.1.3 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 
VA är kommunalt. 

4.2 Organisatoriska frågor 

4.2.1 TIDPLAN 
Detaljplanen kan vinna laga kraft våren 2023. 
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5 Planeringsunderlag 

5.1 Kommunala 

5.1.1 GRUNDKARTA 
Älvkarlebys grundkarta använder referenssystemet SWEREF 99 16.30 och 
höjdsystemet RH2000. Den är aktualitetsförklarad i juni 2022. 

5.1.2 ÖVERSIKTSPLAN  
Skutskär föreslås utvecklas till ett samhälle med ett funktionsblandat och 
tätt centrum som bygger vidare på den befintliga strukturen. Behovet av nya 
centrumnära anläggningar med möjligheter till synergieffekter, och närhet  
till kollektivtrafik, bör prioriteras. Idrotts- och fritidsverksamhet ska belysas 
i tidiga skeden av planarbeten, och en integrering av sådana verksamheter är 
efter strävan värt.   

5.1.3 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6 § MB (1998:808) 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och bifogas 
planhandlingarna. En sådan syftar till att avgöra om en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Undersökningen visar att det 
inte behövs. 

5.2 Utredningar 

5.2.1 DAGSLJUS OCH SKUGGA 
Nu varande och tillkommande byggnad på platsen skuggar inte närliggande 
bostadsområden. 

5.2.2 GEOTEKNISK UTREDNING 
Geotekniska frågor behandlas i två bilagor: ”Teknisk PM 
Geoteknik/SWECO SVERIGE AB 2022” och ”Markteknisk 
undersökningsrapport och geoteknik/ SWECO SVERIGE AB 2022”. Dessa 
fastslår följande:  

Markområdet för byggrätten på baksidan av befintlig byggnad innehåller 
organiskt material som är mycket sättningsbenägen. En översiktlig 
sättningsberäkning för plattgrundläggning har gjorts. En sättning i 
storleksordningen 8-10 cm kan väntas vid byggnation. Då marken även 
innehåller gyttja, i varierande mäktigheter, kan även krypsättningar, under 
längre tid, och differentialsättningar förväntas vid plattgrundläggning 
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Då marken är plan, baserat på utförda inmätningar, anses totalstabiliteten 
inom området vara tillfredsställande. Det kan dock vara bra att undersöka 
Folkets Hus efter sättningar och sprickor innan schaktning utförs för 
uppförande av ny byggnad, och vid behov kontakta geotekniker för 
bedömning. 

För övrigt måste nybyggnation, i enlighet med geoteknisk undersökning, 
pålas med slagna stålpålar med en längd av minst 8-12 meter. 

All grundläggning skall utföras frostskyddat och schaktbotten ska skyddas 
mot frysning under byggskedet. Eventuell snö och is skall tas bort före 
fyllning och packning. Fyllning får ej utläggas på tjälad mark. 

Förekommande jordar är ej självdränerande varvid grundkonstruktionen 
skall förses med dränering. 

Eventuell organisk jord i markens övre skikt skall utskiftas. Befintlig 
fyllning under planerat golv skall utskiftas minst 0,5 m. För övriga riktlinjer 
för schakt och fyllning se PM Geoteknik, som biläggs detta plandokument. 

Detta planeringsunderlag har lett till planbestämmelser som reglerar att 
markläggningssättet för den nya byggrätten måste vara pålning.  

5.2.3 MARKMILJÖUTREDNING 
En markmiljöutredning har utförts: ”Miljöteknisk undersökning Kyrkslätten 
3:2, Skutskär/ SWECO SVERIGE AB 2022”. En sammanfattande 
redogörelse, ur den, kan ses nedan: 

Fastigheten är utfylld med fyllnadsmassor varvid en markmiljöutredning har 
skett. Syftet var att utreda potentiell föroreningssituation i fyllnadsmassorna.  

Föroreningar i halter över KM (känslig markanvändning), men under MKM 
(mindre känslig markanvändning), påträffades i fyllnadsmassorna i flera 
delar av undersökningsområdet. Förhöjda föroreningshalter utgörs 
huvudsakligen av PAH:er med hög molekylvikt. 

Runt Folkets hus påträffades förhöjda halter, som överstiger tillämpade 
riktvärden för KM, på den nordöstra sidan Föroreningarna återfinns i den 
ytliga delen av marken såväl som i de djupare skikten (ner till 1,5 meter) av 
fyllningen. 

Inom den västliga delen av fastigheten, där nybyggnation kan företas, 
påträffades också PAH:er i halter över KM i tre punkter. Halterna 
underskrider dock tillämpade riktvärden för MKM. En punkt uppvisar 
däremot också flera förorenande ämnen i halter som ligger betydligt över 
MKM samt PAH-H över haltgränsen för farligt avfall (FA), på ett djup av 
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1,5 – 2,0 m under markytan. En sammanvägning av förorenande ämnen 
behövs dock för att avgöra om provet klassas som FA (Avfall Sverige, 
2019). Denna kraftiga förorening verkar vara lokal eftersom något liknande 
inte påvisats i omkringliggande provtagningspunkter. Det rekommenderas 
dock att avgränsa påvisad förorening på platsen både i sid- och djupled för 
att verifiera detta.  

Ifall att överskottsmassor uppstår under schaktarbeten, så kan det behövas 
ytterligare provtagning samt en anmälan om avhjälpande åtgärd enligt 28 § 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En 
sådan anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten (kommunens bygg- och 
miljöavdelning) i god tid innan arbetena startar. 

Eftersom massorna innehåller föroreningshalter som överstiger MRR måste 
tillsynsmyndigheten informeras ifall eventuellt uppstående schaktmassor 
ska återanvändas för anläggningsarbeten utanför arbetsområdet. Denna 
anmälan ska göras innan schaktarbeten påbörjas. 

Kommunen som tillsynsmyndigheten ska enligt miljöbalken 10 kap 11 § 
underrättas om resultaten av denna undersökning, då föroreningar påträffats. 

Detaljplanen reglerar att nybyggnation inom planområdet föranleder att 
föroreningar på platsen måste avhjälpas innan bygglov för byggnation kan 
ske. En avgränsning av föroreningen över MKN kan då utföras i samband 
med det, då den förefaller ligga stabil ganska långt ner i marken. 

5.2.4 KULTURMILJÖUTREDNING 
Idag ingår Folkets Hus i ett regionalt kulturmiljöintresse, utsett av 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Detta intresse berör stora delar av Skutskär. 
Framförallt är det industri- och rutnätsstaden som avses skyddas. 
Detaljplanen påverkar inte detta intresse. Folkets Hus är också omnämnt i 
det kommunala kulturmiljöprogrammet. 

Upplandsmuseet har gjort en ”beskrivning av exteriör, arkitektoniska 
karaktärsdrag och kulturhistoriska värden för Folkets Hus”, av Agnetha 
Pettersson, antikvarie vid Upplandsmuseet, som beskriver historiken och 
kulturmiljön: 

”Skutskärs Folkets Hus invigdes 1939, med Folkets Hus Byggnadsförening 
som byggherre och på mark förvärvad från Stora Kopparberg AB. 
Byggnaden uppfördes efter ritningar upprättade av en arkitekt- och 
ingenjörsfirma i Gävle.  
 
Folkets Husföreningen hade bildats 1906. Den nuvarande byggnaden 
föregicks av ett Folkets Hus och Folkets Park i skogen mellan Medora och 
Stenvreten.  
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Folkets Hus uppfördes i ett strategiskt läge där Upplandsbodarna och 
Skutskär möttes. Byggnaden intar med sin långsträckta byggnadskropp ett 
exponerat läge vid Gävlevägens västra sida.  
 
Vid tiden för uppförandet hade Folkets Husbyggena blivit allt större och fått 
ett mer komplext innehåll, vilket Skutskärs Folkets Hus speglar. De 
kulturella verksamheterna växte, vid sidan av den tidigare dominerande 
politiska verksamheten. 
 
1939 inrättades ett särskilt ekonomiskt stöd genom Statens nämnd för 
samlingslokaler. Samlingslokaler för folkrörelser och föreningsliv skulle 
säkerställas, då dessa ansågs som centrala för samhällsmedborgarnas roll i 
strävan för ett demokratiskt samhälle” 
 
 
 

Rio Bio - biografen 
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6 Planeringsförutsättningar 

6.1 Kommunala 

6.1.1 DETALJPLAN 
Gällande detaljplan för planområdet är: ”Förslag till byggnadsplan för 
område söder om Skutskär i Älvkarleby socken i Uppsala län”. Planen 
reglerar markanvändningen till allmänt ändamål. Detta ändamål innebär att 
bara kommun, stat, kyrka eller vissa organisationer kan bedriva verksamhet 
och nyttja markanvändningsändamålet. 

 

6.1.2 PLANBESKED 
Beviljat planbesked, som visar att en detaljplaneläggning får vidtas, -  
2021/153, per den 2021-04-26. 

6.1.3 ÖVERSIKTSPLAN 
Området i Skutskär vid Folkets Hus har definierats i Översiktsplan 2050 
som  medeltät blandad stadsbebyggelse med alla funktioner som är typiska 
för en blandad stad. Det vill säga bostäder, handel, kontor, skolor, lokaler 
för kulturella ändamål, lokaler för vård, anläggningar för idrott och 
rekreation samt andra verksamheter som inte innebär betydande störning. 
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6.2 Riksintressen 

6.2.1 RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Geografiska hushållningsbestämmelser, enligt Miljöbalken 4:e kapitlet, 
finns på den privata fastigheten. Dessa bestämmelser syftar till att skydda 
turism, kultur- och naturmiljövärden. Utveckling av tätorter ska kunna ske i 
intresseområdet. Bedömningen är att riksintresset inte påverkas av 
detaljplanen. 

6.3 Miljökvalitetsnormer 

6.3.1 LUFT 
I viss mån kan fler bilar komma att angöra verksamheter på sikt. Det kan 
dock motverkas av gång- och cykelvägen längs fastigheten som främjar 
gång- och cykeltrafik. Bussförbindelser är mycket goda. 

6.4 Mellankommunala intressen 

Det gynnar Furuviks samhälle, som ligger i Gävle kommun norr om 
fastigheten, att bedriva centrum- och besöksanläggning på platsen. 

6.5 Miljö 

6.5.1 DAGVATTEN 
Det finns inga kända dagvattenproblem på fastigheten.  
På fastigheten finns inga kända lågpunkter enligt data från SMHI. 

6.6 Hälsa och säkerhet 

6.6.1 OMGIVNINGSBULLER 
Folkets Hus tangerar, vid östra fasaden, 70 dBA maximal och 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå (se karta nedan). Byggnaden ska rymma verksamheter 
för tillfällig vistelse, varvid detta inte utgör ett hinder. De två lägenheter 
som ska kunna rymmas i huset får bara vara mindre än 35 kvm vardera, 
varvid det finns regler om att 65 dBA (Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2017:359)) inte får överskridas vid fasad och detta klaras.  
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6.6.2 RADON 
I kommunen brukar marken vara minst normalradonmark. Detta innebär 
byggande med platta eller ventilation. Detta beaktas i bygglovsskedet. 

6.7 Geotekniska förhållanden 

Generellt utgörs marken av fyllning ovan gyttja, som underlagras av silt, 
ovan friktionsjord på berg. Antagande finns om att hela fastigheten är 
utfylld, med hänvisning till Statens geologiska instituts jordartskarta.  

6.8 Sociala 

Folkets Hus rymmer både handels-, service- och idrottsverksamhet samt är 
en väl använd social mötesplats. 

6.9 Service 

Folkets Hus rymmer idag olika handels- och serviceverksamheter som till 
exempel restaurang, bio och frisör. 

Fastigheten är idag ansluten till kommunalt vatten och spillvatten och ingår i 
ett verksamhetsområde för VA. Det finns även kommunala 
dagvattenledningar i gatan mot fastighetens södra gräns. Halva fastigheten 
är verksamhetsområde för dagvatten – runt Folkets Hus och mot 
Gävlevägen. 
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6.10 Trafik 

Gävlevägen och en gång- och cykelväg tangerar planområdet i öster. 
Hastigheten för bilar begränsas till 50 km/h. En busshållsplats finns ett par 
hundra meter från befintlig byggnad.  

Gävlevägen är utsedd som en prioriterad led för farligt gods. Mängden gods 
har dock minskat på vägavsnittet. Enligt tidigare utredning av Sweco 
environment bedöms riskerna av transporter längs med Gävlevägen ha 
minskat drastiskt då vägens betydelse inte längre är densamma. 
Transporterna av farligt gods har tydligt minskat på grund av att andra vägar 
nu används, framförallt E4. Vägen är inte heller längre ett riksintresse. 

En omfattande parkering finns på fastighetens östra sida, mot vägen.  
Kommunal parkeringsnorm om 60 parkeringar kan uppfyllas på fastigheten. 
Parkering för cykel ryms också, i enlighet med norm om 40 platser. 

6.11 Ledningar 

Inom kvartersmarken finns ledningar nedgrävda i form av el, fjärrvärme och 
teleledningar. En transformatorstation finns också.  

6.1 Arkitektur 

Byggnaden Folkets Hus har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och 
uppvisar estetisk och arkitektonisk kvalitet i sitt utförande. Den bär många 
rena drag av 1930-talets funktionalism, en av modernismens många 
yttringar och en radikal stil som förkastade traditionella och historiska stilar. 
Funktionalistiska byggnader utformades helt och hållet utifrån sin funktion 
och hade ofta inga utsmyckningar. Fasaderna var släta och ljusa. Taken 
platta. Volymerna var lådaktiga och ofta uppbyggda efter grundläggande 
geometriska former. 

Agnetha Pettersson, antikvarie vid Upplandsmuseet, beskriver Folkets Hus 
arkitektur: 

Arkitektur och exteriör 

Skutskärs Folkets hus uppfördes i ett modernt formspråk, med många drag 
som är karaktäristiska för 1930-talets funktionalistiska och modernistiska 
arkitektur. 

Byggnadskroppen utgörs av flera byggnadsdelar med olika höjd och djup, 
vilka var och en visar byggnadens ursprungliga funktioner. Det högre 
mittpartiet med dess stående fönsterband rymde Folkets Hus stora 
samlingssal. 
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Till byggnadens arkitektoniska karaktärsdrag hämtade från den 
funktionalistiska arkitekturen samt bevarade kulturhistoriska värden hör 

• den ljusa slätputsade fasaden i brutet vitt 

• de flacka taken 

• fönster i varierande utformning och med smäckra bågar, placerade i 
grupper som speglar byggnadens interiöra funktioner och medger goda 
ljusinsläpp 

• den glasade huvudentrén/trapphuset till Folkets Hus 

• Rio Bios originaldörr i ek och glas• skärmtak ovanför entréerna 

• utrymningstrappan med avrundad mur och runt trappräcke i smide 

• neonskyltar som speglar verksamheterna 

Förstärkande arkitektoniska värden är omfattningarna i gult tegel i 
anslutning till det uppglasade trapphuset, samlingssalens fönster och det 
runda fönstret ovanför biografentrén. Entrén till biografen flankeras av fyra 
skyltskåp i trä och glas. 

Sekundära fasadändringar 

De mest påtagliga sekundära fasadändringarna hänför sig till att flertalet 
ursprungliga ytterdörrar har ersatts med bruna aluminiumdörrar. Vid 
eventuellt framtida byte av ytterdörrar bör det prövas att ersätta dessa med 
dörrar i originalutförande. 

Möjligen är fönsterbågarnas och fönsterkarmarnas rödbruna färgsättning 
sekundär. 
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Glasat trapphus med omfattning i gult tegel samt neonskylt. Foto: Agneta 
Pettersson, 2021 

Byggnadens bakre långsida med varierande fönstertyper och fönstersättning 
i grupper, vilket speglar de skilda interiöra funktionerna. Foto: Agnetha 
Pettersson, 2021 
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7 Konsekvenser 

7.1 Natur 

Fastigheten är partivis trädbevuxen med både barr- och lövträd och består 
för övrigt av gräsmark. Till viss del kan naturmiljön bebyggas. 

7.2 Miljökvalitetsnormer 

7.2.1 LUFT 
En utökad verksamhet inom fastigheten kan generera mer trafik än dagens. 
Goda kollektivtrafikmöjligheter kan dock stävja detta. 

7.2.2 BARN 
Det idrottscentrum och samlingslokaler som planen medger kan inverka 
positivt för barn med möjlighet till umgänge och sociala- samt 
hälsofrämjande aktiviteter. Det kollektivtrafiknära läget, och gång- och 
cykelvägen, är gynnsamt för barn. 
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