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förord oCh läsanvisninG
En översiktsplan ger långsiktiga rikt-
linjer eller rekommendationer för 
användning av mark och vatten i en 
kommun. Varje kommun måste enligt 
lag ha en översiktsplan som ska vara 
aktuell (Plan- och bygglagen, lagtexten 
återges i bilaga 14).

Föreliggande plan utgör i mycket en 
aktualisering av tidigare från 1990. 
Grunddragen i  denna är nämligen 
fortfarande giltiga. Under lång tid har 
den allmänekonomiska utvecklingen 
inneburit ett måttligt byggande vari-
genom många redan anvisade utveck-
lingsområden ännu är outnyttjade.

Planen utgör i mycket också en för-
djupning av tidigare plan. Därutöver 
ska den ses som en avstamp till en 
bättre planeringsprocess – som en in-
ledning till en planering där aktualise-
ringar och tillägg ska kunna ske mera 
successivt. En mer kontinuerlig lång-
siktig planering framstår som alltmer 
nödvändig inte minst med hänsyn till 
förändringar i en komplex omvärld. 

Såväl lagändringar som digitala hjälp-
medel underlättar en ändring till det 
bättre. 

Planen är kommuntäckande och be-
handlar alla slag av mark- och vatten-
användning.  En relativt stor vikt är 
lagd på att ge förslag till hur en bättre 
livsmiljö för en fritid kan utvecklas. 
Planen har en tonvikt på utveckling av 
natur- och bostadsmiljöer.

skriften består av  
tre huvuddelar 
I den första tecknas olika förutsättning-
ar för fortsatt utveckling. Här tecknas 
också några huvuddrag i en historisk 
utveckling för att underlätta förståelse 
för aktuell situation.

I den andra delen presenteras allmänna 
utgångspunkter och mål för framtida 
utveckling.

I den tredje redovisas egentlig plan. I 
förhållande till tidigare plan är den 
fördjupad bland annat däri att kom-

munens utveckling brutits ned på olika 
ortsdelar.

Därutöver behandlas konsekvenser, 
fortsatt arbete och underlagsmaterial 
m.m. 

planprocess i två skeden
Ett första planförslag var föremål för 
samråd från den 20:e oktober till den 
20:e december 2008.  Utifrån de syn-
punkter som då kom fram bearbetades 
förslaget till en utställningshandling 
som också omfattar en samrådsredogö-
relse. Det reviderade förslaget var före-
mål för utställning från den 20:e april 
till den 20:e juni 2009. De synpunkter 
som då kom fram ställdes samman i ett 
utställningsutlåtande med förslag till 
ytterligare ändringar inför antagande. 
Slutlig plan antogs av kommunfull-
mäktige 2009-09-30.

Till arbetet har varit knuten en refe-
rensgrupp ur kommunstyrelsen sam-
mansatt så att alla partier där och alla 
nämnder varit representerade.

arbetsgrupp:
erik hemström, kommunarkitekt  

och projektledare
karl-Åke lindblad, planerare 

Celina fällbom, landskapsarkitekt
Christina bejerfjord, utredningssekreterare

foton är, om inte annat anges, tagna av tjänstemän i kom-
munen eller ur kommunbibliotekets, hembygdsföreningens 
och upplandsmuséets bildsamling. flygortofoton och kartor 
är framtagna av lantmäteriet, länsstyrelsen i uppsala län 
och kommunen.

Planen finns tillgänglig på Älvkarleby kommuns hemsida  
www.alvkarleby.se  
vissa illustrationer kan läsas bättre i förstoring på skärm.
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Planen inleds med en beskrivning av 
hur olika kommundelar utvecklats 
fram till nu –  hur kommunen vuxit 
fram från tider med blandbruk av 
jord, skog och fiskevatten genom en 
expansiv järnbruksepok och vidare 
genom en ännu mera expansiv era 
med sågverk och massaindustri.

Utgångspunkter för framtiden sam-
manfattas under rubrikerna ”Själv-
ständig kommun i livskraftig regi-
on”, ”Fortsätt utveckla industribygd 
till attraktiv livsmiljö” och ”Älven, 
skogen och bruken som attraktivt 
livsrum – contra som försörjnings-
källa”. 

Kommunen är beroende av samar-
bete i en region. Det är viktigt att 
denna som helhet blir fortsatt livs-
kraftig – ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbar. Såväl bosättning 
som företagande har blivit alltmera 
beroende av den livskvalitet en ort 
kan erbjuda under fritiden. Älven, 
skogen och bruken har utgjort cen-
trala försörjningskällor. De är nu 
stora tillgångar för att utveckla livs-
kvalitet. I första hand är det viktigt 
att tillvarata naturkvaliteter. I  pla-
nen ingår som en särskild bilaga en 
grönplan som ska ses som ett första 
led i en mer utvecklad planering för 
att ta tillvara naturvärden.

I planen föreslås också att kommu-
nen ställer sig positiv till förslag från 
länsstyrelsen att bilda naturreservat 
av den oexploaterade kuststräckan. 
Ett par mindre partier bör dock un-
dantas för att inte helt utesluta möj-
ligheter till byggande.

Med hänsyn till den osäkerhet som 
råder om kommunens möjligheter 
att som alternativ till strandnära bo-

ende vid kusten få till stånd visst bo-
ende närmare än 300 m från älven 
framhålls också att det är rimligt att 
avvakta med reservatsbildning. En-
ligt kommunen är maximalt utvid-
gat strandskydd om 300 m obefogat 
för att skydda värdefull natur och 
rörligt friluftsliv och planen är for-
mad utifrån att ett generellt strand-
skydd om 100 m är tillräckligt.  Be-
slut om reservatsbildning bör fattas 
först när frågor om utvidgat strand-
skydd och om områden för lands-
bygdsutveckling har klarlagts.

I planen lämnas vidare förslag till 
att utveckla bättre skydd för flera 
värdefulla kulturmiljöer. 

Utöver på natur- och kulturmiljöer 
har planen en tonvikt på utveckling 
av boendemiljöer. Ett fyrtiotal ut-
vecklingsområden pekas ut i olika 
kommundelar. De är formade för 
successiv utbyggnad av befintliga 
tätorter och då i första hand i kom-
munikationsnära lägen. De är också 
formade så att flera ska få tillgång 
till vattenrum i vilka naturkvaliteter 
återskapas i stället för att exploate-
ras. 

Särskild uppmärksamhet riktas på 
utveckling av centralorten Skutskär 
- den kommundel som tydligast 
präglats som industribygd. Här läm-
nas bland annat förslag till utveck-
ling av centrumområde, genomfart, 
nya hamnkvarter, ny stadspark och 
skydd för centralt naturområde. 

Behov att reservera områden för 
utveckling av industri och annan 
verksamhet bedöms som mindre. I 
befintliga områden finns utrymme 
för expansion och ett par som inte 
utnyttjats eller där verksamhet upp-

hört kan i stället avvecklas. Främst 
i Älvkarleby föreslås ny reservation 
av mark. Där föreslås också ett nytt 
område för besöksnäring.

I planen betonas vikten av fortsatt 
utbyggnad av dubbelspårig järnväg. 
Förbättrade  kollektiva kommuni-
kationer har en avgörande betydelse 
såväl för boende och företagande 
som för miljö.

För att minska utsläpp av växthus-
gaser framhålls vikten av att kom-
munen även framgent underlättar 
för utvinning av vattenkraft. Vidare 
beskrivs riksintresseområden för 
vindkraft och vikten av att ge rum 
för sådan etablering i samarbete 
med grannkommuner.

Planprocessen har klargjort vikten 
av att få till stånd en mera successiv 
långsiktig planering bl a för att un-
derlätta anpassning till en komplex 
och snabbt föränderlig omvärld. 
Många frågor är också angelägna att 
bearbeta. Bl a är det angeläget att 
utarbeta naturvårdsprogram, flera 
grönplaner, byggnadsprogram för 
kulturmiljöer, plan för utbyggnad 
av gc-vägnät och för hastighetsbe-
gränsande åtgärder liksom plan för 
långsiktig vattenförsörjning. Det är 
också angeläget att utveckla sociala 
dimensioner i planeringen.

sammanfattninG 
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1 förutsättninGar -  
älvkarleby frÅn förr till nu

omtanke om omgivningen. Det här 
avsnittet beskriver hur landskapet 
ser ut och vad som har format det.

1.1.1 ett landskap 
växer fram
Berg, jord och vatten
Älvkarleby ligger på en mer än 600 
miljoner år gammal flack utjämnad 
berggrundsyta, det så kallade sub-
kambriska peneplanet. Den jämna 
ytan har slipats fram genom långva-
rig erosion i ett ursprungligen mer 
kuperat landskap. Berggrunden do-
mineras av gnejsartad urgranit men 
det finns även inslag av yngre gra-
nit, pegmatit, leptitgnejs och partier 
med enbart kvarts. Marken har en 
hög kalkhalt, vilket återspeglar sig i 
den rika floran. 

Huvudsaklig jordart är morän, men 
i och omkring Nedre Dalälven finns 
svämlera och älvsand sedimente-
rade. Moränen är i huvudsak rik på 
block och kraftigt svallad. I trak-
terna kring Djupsjön, Storön och 
Gårdskär finns partier med extremt 
grovblockig morän. Svallningen be-
ror på att Älvkarleby kommun lig-
ger under högsta kustlinjen, vilket 
innebär att landskapet varit täckt 
med vatten under någon del av ef-
teristiden. Avlagringar från svall-
ningen, som sand och ler, finns i 
dalgångar och andra lägre partier. 
Dessa områden har historiskt sett 
varit uppodlade medan moränen 
täckts av barrskog. 

En 500 kilometer lång rullstensås, 
Uppsalaåsen, sträcker sig genom 

1.1 landskap
Landskapet är skapat av ofantliga 
naturkrafter som under tusentals år 
format och omformat marken, växt-
ligheten och vattnets utbredning. 
Men det är även starkt påverkat av 
mänskliga aktiviteter under de se-
nare århundradena. 

Resultatet är det vi dagligen ser om-
kring oss – en storslagen miljö med 
ett myllrande djur- och växtliv, hag-
marker, fjärdar och forsar med fisk, 
orkidéblomstrande våtmarker, pam-
piga ekar, bruksmiljöer, skärgård, 
sand- och klapperstensstränder och 
milsvida svamp- och bärrika skogar 
med vandringsmöjligheter.

Att kunna se och uppleva landska-
pets historia skapar en förståelse för 
bygdens framväxt, tillhörighet och 
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hela kommunen från söder till norr. 
Uppsalaåsen är tydligast i trakten 
kring Marma skjutfält där den söder 
om Marma läger når ca 55 möh och 
utgör kommunens högsta punkt. 
I övrigt är landskapet flackt och i 
nordöstra delen finns stora inslag av 
sankmarker.

Stenålder (10 000 – 1800 f Kr)
Älvkarleby kommun är ett geologiskt 
sett mycket ungt landskap. Efter in-
landsisens avsmältning låg det under 
några tusen år täckt av havet och först 
för ca 4500 år sedan började landet 
höja sig som öar ur havet. Idag höjs 
landet med ungefär 60-70 cm per 
hundra år. Landhöjningen medför en 
ständig förändring av kustlinjen och 
är mest påtaglig på Billudden, Upp-
salaåsens utlöpare i havet. Hela kust-
sträckan är av mycket stort geologiskt 
intresse genom sin tydliga karaktär av 
landhöjningsstrand. 

Under yngre stenåldern låg större 
delen av kommunen under vatten 
och Dalälvens mynning låg i trakten 
av nuvarande Älvkarleö. De tidigast 
blottlagda markerna blev troligtvis be-
vuxna av tall, björk, alm, ek och has-
sel. Fisket var sannolikt den viktigaste 
näringskällan då kommunen i huvud-
sak, förutom av hav, bestod av otaliga 
flikiga vikar och mängder av öar.

Bronsålder och järnålder 
(1800 f Kr – 1050 e Kr)
En stor del av kommunens östra och 
nordöstra delar torrlades. Dalälven 
bröt igenom Uppsalaåsen och fallen 
vid Lanforsen och Älvkarleby bilda-
des. Älvens mynning försköts succes-
sivt längre norrut tills den nått dagens 
läge i Skutskär. Ädellövträd har under 
perioden, på grund av klimatföränd-
ringar, i stor utsträckning fått ge vika för 
björk och barrskogar av tall och gran. 

Tiden utgör troligen en övergångsperi-
od mellan fångstkultur och jordbruks- 

eller handelsbosättningar. Boskaps-
skötsel kombinerades med jakt och 
fiske. De lätta sandiga jordarna kring 
i första hand åsen odlades medan de 
fuktiga markerna kring älven använ-
des som fodermarker. Människor blev 
bofasta på några platser i kommunen, 
främst kring älven som gav de bästa 
förutsättningarna till försörjning med 
fiske och relativt goda jordar. 

Människan börjar förändra landska-
pet
Under järnåldern börjar människan 
sätta mer varaktiga spår i landskapet. 
Upptäckten om järnframställning 
innebar att man började utvinna såväl 
myr- och sjömalm som bergsmalm. 
Samtidigt intensifierades odlingen och 
åkrarna blev mer permanenta. I kom-
munen har dock förutsättningarna för 
spannmålsodling varit begränsade och 
det var boskapsskötseln som var den 
mest betydelsefulla delen av jordbruket. 

När djuren började hållas inne under 
vintern samlades gräs till foder och 
därmed föddes ängsbruket. Stallning-
en av djuren innebar även att gödseln 
kunde tas tillvara och spridas på åk-
rarna, som då gav bättre avkastning. 
Odlingsmarkerna lokaliserades i första 
hand kring åsen och älven, men även 
kring Gårdskär, medan de flacka re-
gelbundet översvämmade älvängarna 
fungerade som fodermarker. 

Fäbodväsendet var väl utvecklat i 
kommunen och fäbodar har främst 
funnits kring älven, myrmarker och 
småsjöar i de ört- och gräsrika sko-
garna. Fäbodarna kunde ligga långt 
ifrån byn och för att inte förstöra den 
uppodlade marken drevs djuren till 
och från gården på fägator. Vissa av 
dagens vägar har sitt ursprung som 
fägator, exempelvis vägen österut 
från Östanå gamla bytomt. Flera 
ortnamn i kommunen, exempelvis 
de som innehåller -säter som i Kron-
säter, Valsäter och Carlsäter, och -

boda som i Överboda, Ytterboda och 
Upplandsbodarna, skvallrar om att 
gården eller byn ursprungligen kan 
ha varit en fäbod.

Älven skogen bruken
Redan på 1500-talet anlades flera 
vattendrivna sågar i kommunen. På 
1600-talet etablerades järnbruksnä-
ringen. Förutsättningarna var tillgång 
till vattenkraft, skog och malm från 
Danemora gruvor. Bruksnäringen 
påverkade såväl landskapet som be-
byggelsen under lång tid. Från sko-
garna togs enorma kvantiteter träkol 
som behövdes för bruksdriften, och 
under 1600- och 1700-talen var sto-
ra områden helt skoglösa. 

På 1800- och början av 1900-talet 
byggdes tre rännor för flottning av 
timmer till olika sågverk i kommu-
nen. Idag finns endast Korsnäsrän-
nan kvar. Rester av de andra två rän-
norna finns, mellan Älvkarleö och 
Skutskär och från Marma och öst-
erut. Flottningsrännorna bryter av 
och skapar karaktär i de storskaliga 
produktionsskogarna.

När kraftverk byggdes i början på 
1900-talet förändrades landskapet 
kraftigt. Älvens naturliga vattenflöde 
förändrades med högre vattenstånd 
uppströms verken och lägre ned-
ströms. De omfattande ängsmarker-
na med stora uppvuxna ekar kring 
Storfjärden dränktes i Lanforsens reg-
leringsmagasin och fallen vid Älvkar-
leby är efter anläggningen av kraftver-
ken i stort sett torrlagda större delen 
av året. Förändringarna i vattennivån 
har även påverkat vegetationen längs 
älvstränderna. Kraftverksutbyggnaden 
har också inneburit att ett flertal stora 
kraftledningar dragits genom kom-
munen. Kraftledningsgatorna utgör, 
tillsammans med vägar, järnvägar och 
hyggen, de visuellt mest påtagliga in-
greppen i skogslandskapet.
Under den så kallade nyodlingsperio-
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den på 1700- och 1800-talen blev åt-
skilliga myr- och sankmarker utdikade 
för att den näringsrika marken skulle 
kunna brukas. Många fäbodar övergick 
samtidigt till permanentbebyggelse. 
Under 1900-talet har majoriteten av 
odlingsmarken från nyodlingsperio-
den överförts till produktionsskog och 
planterats med barrträd. Idag påverkar 
den moderna skogsindustrin konti-
nuerligt landskapets utseende genom 
bland annat hyggen, nya vägar, utdik-
ningar, gödningsmedel och kemiska 
bekämpningsmedel.

1.1.2 fyra landskap-
styper
Fyra huvudsakliga landskapstyper kan 
urskiljas inom kommunens gränser: 
Dalälven, skogen, kusten och odlings-
landskapet. Landskapstypen bör beak-
tas vid exploatering.

Dalälven
Dalälven ger identitet och särprägel. 
Med en vattenföring på i medeltal 
370m3/s är det en av Sveriges största 
älvar. Nedre Dalälven, som älven kall-
las från Avesta till utloppet i havet i 
Skutskär, är geologiskt sett mycket 
ung. Till skillnad från alla andra 
svenska storälvar saknar den en tyd-
ligt uteroderad floddal. Sträckningen 
sammanfaller i stort sett med den bio-
logiska norrlandsgränsen. Dessa fak-
torer har bidragit till att området har 
mycket speciella förhållanden med 
en stor mängd värdefulla naturtyper, 
goda förutsättningar för friluftsliv och 
ett kulturlandskap som vuxit fram un-
der lång tid.  

Skogen
Större delen av kommunen täcks av 
skog med huvudsakligen barrträd. På 
vissa ställen, främst dring Dalälven, 
finns dock mycket lövskog. I stort 
sett all skog är produktionsskog där 
det bedrivs ett aktivt skogsbruk. I hu-
vudsak i nordöst finns en våtmarksrik 

skogsbygd präglad av landhöjningen 
i form av extremrikkärr med en hög 
biologisk mångfald.

Odlingslandskapet
Kommunens yta har alltid till större 
delen täckts av skog. Men här har tidi-
gare funnits ett rikt odlings- och ängs-
landskap längs Dalälven och kring 
Gårdskär. Enligt häradskartan från 
1860-talet täckte slåtterängar mer än 
tio procent av kommunens yta och den 
öppna våtmarksarealen var betydligt 
större än idag. Idag finns bara mindre 
spår av den tidigare markanvändning-
en kvar, främst kring Gårdskär. De 
något högre liggande moränmarkerna 
i Gårdskär utgjordes ursprungligen 
av öppna eller glest träd- och buskbe-
vuxna betesmarker med insprängda 
små åkrar. Mera blockrika marker 
utvecklades efter hand till hagmarker 
som idag i stor utsträckning överförts 
till skogsmark. I bryn och de igenväx-
ande hagmarkerna kan man trots det 
fortfarande finna spår av den tidigare 
markanvändningen i form av bland 
annat ek, ask, lönn och hassel. Od-
lingslandskapet kring Gårdskär är ett 
av få kvarvarande ställen i kommunen 
som kontinuerligt har brukats.

Kusten
Kusten är mestadels låg och flack och 
täckt av rikblockig morän. Omväx-
lande förekommer även partier med 
hällmark (klippor), sand och klap-
perstensfält. Öster om Gårdskärs fis-
kehamn bildar mängder av små öar, 
kobbar och skär - en miniatyrskärgård. 
Söder om Gårdskär finns även natur-
liga havsstrandängar. Kuststräckan 
är huvudsakligen barrskogsbevuxen 
med en bård av klibbal och havtorn 
närmast vattnet. Hela kuststräckan 
är av mycket stort geologiskt intresse 
genom sin tydliga karaktär av landhöj-
ningsstrand. 
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fyra landskapstyper
dalälven
a1. tydlig åsrygg – uppsalaåsen
a2. dalälvens delta
a3. flack dalgång med brukade älvstränder
a�. lövskogsrika marker vid älvkarleö
a5. sandhedmark med svallad sand från upp-
salaåsen
a6. översvämmad ängs- och betesmark
skogen
b1. produktionsskog
b2. våtmarksrik skog
odlingslandskapet
C1. småbrutet odlingslandskap
kusten
d1. blockrika ängsmarker
d2. hällmark

b1

a1

d1

d1

d2

b2

C1

C1

C1

a1

a2

a�

a3

a5

a6

a6

b1 b1

b1

b1

b1
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1.2 människor
Länge få människor
På stenåldern låg nästan hela kom-
munen under vatten. Endast den 
sydligaste delen var lyft över havet. 
Här finns spår från ett tjugotal bo-
sättningar. En mer omfattande bo-
sättning kom under brons- och äld-
re järnålder när det mesta av landet 
höjts även om havsytan då ännu låg 
femton meter över dagens. Under 
yngre järnålder fortsatte kolonisa-
tionen. I förhållande till idag bodde 
emellertid få i trakten och så förblev 
det länge även om Älvkarleby under 
medeltiden kom att bli en av Upp-
lands största byar.
 
Bruk ger befolkningsexplosion
Med järnbrukseran från 1600-ta-
lets mitt kom en mer stabil tillväxt 
och fram till 1800-talets första hälft 
fördubblades befolkningen – från 
ett tusental till omkring 2000 in-
vånare. Med industrialismen från 
1800-talets mitt följde sedan en 
närmast explosiv utveckling. Under 
blott en femtioårsperiod mer än fyr-
dubblades befolkningen och på ett 
trekvartssekel nästan femdubblades 
den. Det var i första hand sågverks- 
och massaindustrin som bidrog men 
även byggande av järnväg, kraftverk 
och militära anläggningar. Männis-
kor strömmade till i stora mängder 
och då inte bara från närliggande 
trakter. En stor del kom från Da-
larna och Värmland. Invandring till 
Älvkarleby blev för många ett alter-
nativ till amerikautvandring under 
den period fram till trettiotalsde-
pressionen då Sverige tappade 1,5 
miljoner invånare eller nästan hälf-
ten av sin befolkningstillväxt

Depression ger nedgång
Med trettiotalsdepressionen bröts 
emellertid den snabba befolknings-
ökningen i kommunen och i stället 
följde nu en snabb minskning. Un-

der en tioårsperiod tappade kom-
munen lika många som den genom 
årtusenden fram till 1800-talets in-
ledning dragit till sig (drygt 1500 
invånare).

Förnyad tillväxt följd av ny nedgång
Med fyrtiotalet och efterkrigstiden 
vändes utvecklingen åter till snabb 
tillväxt. Denna varade fram till sjut-
tiotalet då ett nytt befolkningsmaxi-
mum nåddes. Nu strömmade också 
människor till från andra länder – 
främst från Finland. Från 70-talets 
inledning följde sedan en ny ned-
gång som varade till millennieskif-
tet. Kommunen kom nu att minska 
med en tiondel eller c:a 1000 invå-
nare. Det var i första hand Skutskär 
som drabbades – det avtappades på 
1600 invånare eller på en femtedel 
av sin befolkning.

Positivt 2000-tal
2000-talet har inletts med en mer 
stabil utveckling och på senare år 
har kommunens befolkning också 
åter vuxit. Såväl den explosionsar-
tade tillväxten fram till trettiotalet 
som den därpå följande avtappning-
en har en direkt parallell i industrins 
och i första hand sågverks- och mas-
saindustrins utveckling. Industriut-
vecklingen förklarar också huvud-
delen av tillväxten från fyrtio- fram 
till sjuttiotalet liksom den nedgång 
som sedan följde. De senaste årens 
stabilitet och tillväxt har emellertid 
inte samma entydiga koppling till 
industrins utveckling.

Det starka beroendet 
av bruket har upphört
Kommunens beroende av massain-
dustrin har minskat i hög grad inte 
minst med 80- och 90-talets ratio-
naliseringar.
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Regionen har stor betydelse...
Ett stort beroende av en industri 
som helt dominerat tillkomst och 
utveckling av kommunens central-
ort och därmed till stor del hela 
kommunen har avlösts av ett mått-
ligt och en allt starkare tillhörighet 
till en större region. Befolknings-
tillväxten under senare år har också 
en direkt parallell i pendlingens till-
växt. 

...liksom knytningar  
till en ännu större värld
Alltmer har också knytningar till 
en ännu större värld utvecklats. In-

vandring först från skogslän och se-
dan främst från Finland har avlösts 
av en tillströmning av flyktingar och 
andra från mera avlägsna länder. 
Dessutom har alltfler sommargäster 
valt att bosätta sig här permanent. 
På senare år har också tillkommit 
studentboende. 
 
 

befolkning

älvkarleby kommun har en 
befolkning på ca 9 100 personer, 
varav 51 procent är män och 
�9 procent kvinnor. i skutskärs 
tätort bor ca 5 800 personer 
eller 6� procent av kommunens 
invånare.

befolkningen i kommunen mins-
kade under åren 19�0 – 2000 
men sedan 2000 har den ökat. 
ökningen från år 2000 är totalt 
ca 1�0 personer och har huvud-
sakligen ägt rum i centralorten 
skutskär. tätorten älvkarleby har 
ökat befolkningen sedan 1950 
med ca 300 personer men efter 
år 2000 har en liten minskning 
skett. 

mellan 1950 och 19�0 ökade 
kommunens befolkning med 
ca 2 000 personer. från 19�0 
minskade befolkningen fram till 
2 000 med ca 1 300 personer 
varefter utvecklingen åter har 
vänt till en långsam ökning.

kommunen har en stor andel 
äldre. mer än en fjärdedel av 
befolkningen är över 60 år. kom-
munen har också en större andel 
personer i alla åldersgrupper 
mellan 35 och 59 år än länet. 
i åldersgrupperna 20-3� år är 
dock andelen betydligt lägre än 
länets.

prognosen till år 2016 pekar på 
en befolkning på 9 �00. de mest 
dramatiska förändringarna sker i 
åldersgruppen 13-15 år, där det 
sker en betydande minskning 
och gruppen 65-�9 år som kom-
mer att öka kraftigt

Befolkning 1750-2005
Vit - Älvkarleby i tusental.

Gul - riket i miljoner.
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1.3 verksamhet
Fiske-, jord- och skogsbruk
Trakten har historiskt varit lämpad 
för blandbruk – fiske i kombination 
med jord- och skogsbruk. Den har 
med sandiga jordar inte gett förut-
sättning för utveckling av ett rikt 
jordbruk.
 
Allfarväg och marknadsplats
Med läge i ett viktigt kommunika-
tionsstråk och tillgång till värdefull 
fisk – främst lax – har också viss 
handel vuxit fram. Älvkarleby kom 
under medeltid till och med att bli 
Upplands största marknadsplats. 

Järnbruksepok
När järnbruksrörelsen nådde byg-
den vid mitten av 1600-talet kom 
försörjning till flera. Efterhand blev 
också i stort sett hela befolkningen 
inblandad – med kolning, järnfram-
ställning eller transporter. Trakten 
kom i över två sekel att domineras 
av järnbruk som även innebar eta-
blering av helt nya samhällen. På 
1880-talet började emellertid verk-
samheten att upphöra.

Sågverksepok
Under järnbrukserans slutskede 
kom sågverksindustrin att växa fram 
som en ännu starkare tillväxtmotor. 
I Älvkarlebyfallen hade anlagts en 
kronsåg redan på 1500-talet – för 
att ge virke till ett kronovarv på 
Rotskär. Detta lades emellertid ned 
tämligen snabbt och därmed även 
sågen. På 1800-talet återupptogs 
emellertid sågning och då tillkom 
också flottning som sysselsättning 
i bygden. Det var emellertid först 
med ångteknikens utveckling som 
sågverksamheten fick riktigt stor 
betydelse. Med ångteknik kunde 
sågar förläggas i mera hamn- och 
kommunikationsnära lägen. När 
sågningen 1868 flyttades till Skut-
skär inleddes en mycket expansiv 

utveckling. Verksamheten där blev 
för en tid till och med den största i 
världen. 1894 tillkom en cellulosa-
fabrik och 1901 sulfitfabrik. 

Järnväg ger ökad tillväxt...
Ångtekniken gav också förutsätt-
ningar för utveckling av järnvägs-
trafik. I samma skede som en mer 
modern sågverksamhet utvecklades 
anlades också järnväg i samma stråk 
som allfarvägar ”funnits i alla tider”. 
Med tillkomsten av järnväg nära 
Marma och Älvkarleby kom även 
dessa orter att gynnas av industria-
lismens framväxt. 

...liksom militära etableringar
Militären etablerade sig på orten 
till stor del som följd av järnvägens 
tillkomst. Militär etablering kom 
samtidigt i Marma med skjutfält 
och i Älvkarleby med anläggning 
av bebyggelse på Laxön för ingen-
jörtrupper som i trakten fann goda 
förutsättningar att öva brosalgning.  

...och turism
Vid Laxön kom järnvägserans ge-
nombrott också att medföra tidiga 
etableringar för en begynnande tu-
rism. 1897 tillkom Älvkarleby tu-
risthotell. Det kunde till och med 
delvis grundas på en internationell 
naturturism.  Engelsmän lockades 
av lax, vilda forsar, älg och skogar. 
Vid sekelskiftet anlades också en 
järnvägspark söder om ön.
 
Älvenergi till modern industri
Samma år som försvarsetablering-
arna i kommunen togs landets för-
sta vattenkraftverk för elektricitet i 
bruk. Ett trettiotal år senare inled-
des en massiv utbyggnad. Kraft-
verket i Älvkarleby – färdigt 1915 
– kom i den tidiga generationen 
av omfattande statliga utbyggnader 
– jämsides med verken i Trollhättan 
och Porjus.
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Elektriciteten gav ännu bättre för-
utsättningar för industriell tillväxt 
liksom även för järnvägstransporter 
och utveckling av telekommunika-
tioner. Marknader vidgades ännu 
mera men därmed också konkur-
rens, rationalisering och struktur-
omvandling. 

Kommunens snabba expansion 
främst till följd av såg- och massain-
dustrins utveckling hade skett opå-
verkad av den svåra depression som 
under tre decennier drabbat jord-
bruket med fallande spannmålspri-
ser. Bygdens utveckling gynnades i 
stället av att arbetskraft frigjordes 
från bygder med vikande försörj-
ningsmöjligheter.

Kommunen kunde emellertid inte 
undvika att drabbas av den djupa 
depression i den nya industrialis-
mens globala ekonomi som kom 
med 1930-talet.
  
Depressionen drabbar industrin
Industriberoendet blev nu i stället 
till nackdel och den snabba expan-
sionen kom att följas av en nedgång 
ända till andra världskrigets slut. En 
del investeringar tillkom emellertid 
som beredskapsarbeten. Bland an-
nat lades riksvägen i Skutskär om 
under de första depressionsår som 
kom på tjugotalet.

Efterkrigstid och rekordår 
Efter krigsslutet följde emellertid en 
ny guldålder för industrin. Sverige 

kunde snabbt börja exportera för 
återuppbyggnad i hårt krigsdrab-
bade delar av världen. Den djupa 
nedgången kom att följas av ett 
kvartssekel med oanat stark tillväxt. 
Sysselsättningen i industrin ökade 
med nära 50% från krigsslutet till 
mitten av sextitalet.

Ångan och elektriciteten hade nu 
också definitivt kompletterats med 
olja och bensin som drivmedel för 
motorer och värmeaggregat. Mo-
tordrivna fordon fick ett definitivt 
genombrott – personbilar, lastbilar 
och bussar fick stor betydelse för ut-
veckling av näringar, levnadsförhål-
landen och bebyggelse. Nu följde 
även ett genombrott för annan ke-
mikalieutveckling än till drivmedel 
och uppvärmning.

Jord- och skogsbruk kom inte minst 
med detta att genomgå en kraf-
tig rationalisering. Både nya ma-
skinhjälpmedel och kemikalier för 
ogräs- och skadedjursbekämpning 
minskade sysselsättningen drastiskt 
och ökade konkurrensen. Det jord-
bruk som aldrig varit omfattande i 
bygden kom snart att ge näring en-
dast åt ett mycket litet antal perso-
ner. Skogsbruket kom att sysselsätta 
allt färre samtidigt som kemikalier 
ökade skogstillväxt och maskiner 
medgav snabbare avhuggning. 

Motorismen bidrog till att verk-
samheter som vuxit upp kring såg-
verks- och massaindustrin kunde 
vidga sina marknader. Samtidigt 
ökade konkurrens från företag på 
närliggande marknader vilket inte 
minst fick stor betydelse för han-
deln. Bilismen bidrog till en kraftig 
strukturomvandling. Samtidigt som 
stigande inkomster gav utrymme 
för ökad konsumtion kom många 
butiker att läggas ned för att ersättas 
av ett fåtal större enheter.

Industrins export ger överskott
Industriverksamheten gav ett över-
skott som tog sig uttryck i ett in-
tensivt byggande av bostäder och 
höjning av bostadsstandarden. Ett 
intensivt byggande utvecklades i 
ett skede när Sverige kom att bygga 
flest bostäder per invånare i världen. 
Omsorg, boende och fritidsverk-
samhet expanderade också starkt. 
En stor del skedde inom ramen för 
en snabbt expanderande offentlig 
sektor. Från sextio- till åttiotalets 
mitt mer än tredubblades syssel-
sättningen i denna vilket även inne-
bar ett genombrott för avlöning av 
kvinnor och jämställdhet. Byggande 
av anläggningar för skola, vård, om-
sorg och fritidsverksamhet blev lika 
intensivt som bostadsbyggandet.

Den goda ekonomiska utveckling-
en underlättade även framväxt av 
forskning och utveckling liksom 
turism. Med etablering av Vatten-
falls utvecklingsenhet i kommunen 
tillkom en stor arbetsplats och ett 
viktigt tillskott av högutbildade. 
Även fiskeforskning och –odling 
har inneburit ett sådant tillskott. 
Den tilltagande turismen har gett 
grund för en växande besöksnäring 
i kommunen. 

Industriekonomin skakas på nytt
Med sjuttiotalet avbröts efterkrigs-
tidens oanat stabila och snabba till-
växt av den industriella ekonomin. 
Inte minst bidrog flera oljepris-
chocker till att skaka den ekono-
miska världsordningen.

Traktens starka beroende av industri-
ella näringar gav sig nu åter starkt till 
känna.  En ny period av vikande sys-
selsättning inträdde. Antalet arbets-
tillfällen i industrin halverades under 
en tjugoårsperiod – inte minst lades 
nu det tidigare så betydelsefulla såg-
verket ned – och även därefter fort-
satte sysselsättningen att minska. 

10000
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näringsliv
kommunen sysselsätter större 
andel personer inom tillverkning 
(29 %) än genomsnittet för länet 
och riket. även inom forskning, 
utveckling och utbildning är 
emellertid andelen förvärvsarbe-
tande större än riket men i nivå 
med länet. andelen förvärvsar-
betande inom handel, transport, 
kommunikation samt inom 
företagstjänster är lägre än den 
för länet och riket.

antalet förvärvsarbetande inom 
tillverkning har minskat från 
ca 2 000 år 19�5 till ca 800 år 
2005. under motsvarande tid 
har antalet anställda vid stora 
ensos anläggningar i kommunen 
minskat från 1 500 till 500.

utpendlingen har mellan åren 
19�5 och 2005 fördubblats från 
ca 1 000 till ca 2 000. inpend-
lingen under samma tid har ökat 
från ca 600 som lägsta nivå till 
ca 1 000.

totalt har år 2005 ca 2 850 
personer sin arbetsplats i kom-
munen (förvärvsarbetande dag-
befolkning). förvärvsarbetande 
personer med bostad i kommu-
nen (nattbefolkning) är ca 
3 800.

antalet förvärvsarbetande vid 
stora ensos anläggning i förhål-
lande till tätorten skutskärs 
befolkning var 21 % år 19�5 och 
endast  8 % år 2005. av de som 
år 2006 arbetar vid skutskärs 
bruk är 65 % boende i älvkarleby 
kommun (319 personer) och 
23 % bor i Gävle kommun (116 
personer).

Utbyggnaden av offentlig sektor 
hejdades också. Den hade emellertid 
nått så långt att sysselsättningen på 
nittiotalet översteg den i industrin 
från att trettio år tidigare endast va-
rit en femtedel så omfattande. Idag 
är sysselsättningen i offentlig sektor 
mer än en och en halv gång så stor 
som den i industrin.

Regiontillhörighet stabiliserar
Kommunens beroende av industri-
utvecklingen har minskat tydligt. 
2005 var mindre än en tiondel av 
Skutskärs arbetande befolkning sys-
selsatt i bruket medan motsvarande 
tal 1975 var en femtedel eller näst-
intill tre gånger så stort. Idag har 
bruket mindre än 500 anställda. 
Av dem bor knappt två tredjedelar i 
kommunen. En fjärdedel bor i Gäv-
le och resten i andra kommuner.

Verksamheten drivs nu med andra 
ord inte bara med långt färre arbeta-
re än tidigare utan även med grund 
i en omfattande inpendling.

Utpendlingen från kommunen är 
ännu mer omfattande eller dubbelt 
så stor vilket tydligt återspeglar att 
kommunen nu utgör en del av en 
större arbetsmarknadsregion. 

Med den starka knytning till indu-
strier grundade på järn och skog 
som överlag gällt i trakten har regio-
nen som helhet drabbats av vikande 
industrikonjunkturer. Tillhörighe-
ten till en större region har emel-
lertid också verkat stabiliserande. 
Älvkarleby har inte minst kunnat 
dra fördel av närheten till Gävle 
med dess större mera diversifierade 
arbetsmarknad.

Kommunen

Skutskär

Pendling ut

Tillv.ind.
Stora

10000

8000

6000

4000

2000

1950 1975 2000



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

16

1.� bebyGGelse
Tre historiska byar vid vatten
De äldsta bosättningarna kom vid 
vatten som kunde ge föda och tjäna 
som färdväg. De äldsta – från sten-
åldern  – fanns i Marma som ligger 
högst över havet. Älvkarleby och 
Gårdskär har rikliga lämningar från 
vikingatid. Spår av äldre bosätt-
ningar finns även vid Långhäll och 
Vidhällarna som också ligger högt 
och i Fleräng finns en runsten.

Älven pulsåder och livsnerv
Det är i första hand i älvlandskapet 
som goda livsbetingelser funnits. 
Tidigt tillkom en större bosättning 
i Älvkarleby. Här gavs också möj-
lighet att korsa älven för dem som 
färdades på det nationella nordsyd-
liga stråk som genom århundradena 
bildats på Uppsalaåsen. Allfarväg, 
färjeförbindelse, värdefullt fiske och 
goda odlingsmöjligheter på älvstran-
den gav grund för framväxt av ett 
samhälle som under tidig medeltid 
vid sidan av Uppsala var ett av Upp-
lands största. Östan om ån ”utmed 
”riksvägen” bildades en radby där 
indelningen i ägor har sin motsva-
righet än idag. Här bildades också 
en marknadsplats. Även Västan om 
ån växte ett samhälle fram och här 
finns ett av Upplands största grav-
fält från vikingatid. Här har även 
funnits en kungsgård som tydligt 
uttryck för laxfiskets betydelse. 

Gårdskär utgör något av ett un-
dantag vid sidan om älven. Det är 
bildat vid kustlinjen och har i första 
hand utvecklats i förbindelser över 
vattnet med sydligare kusttrakter. 
Det är i stor utsträckning en del av 
Roslagen. 

Järnbruksera skapar nya samhällen
Med järnbrukseran tillkom helt nya 
samhällen vid vatten – först med 
Älvkarleö därefter med Hyttön och 

Harnäs. På kort tid och på helt jung-
frulig mark tillkom bebyggelse av ett 
helt nytt slag. Det var bosättningar 
med en omisskännligt patriarkal 
prägel. Byggnaderna blev större. För 
arbetare byggdes kollektiva bostäder 
och för bruksherren betydligt större 
hus än de som fiskebönder byggt. 
Nu tillkom också stora byggnads-
konstruktioner för industriell pro-
duktion liksom omfattande anlägg-
ningar för att utnyttja vattnet som 
kraftkälla och transportväg. 

Parallellt med järnhanteringen bör-
jade också älven efterhand att ut-
nyttjas för större sågar än tidigare så 
kallade bondsågar. Sågverksamhet 
etablerades i Älvkarleö och i Älv-
karleby. Det var också i första hand 
sågningen som efterhand kom att ge 
trakten en nästintill explosionsartad 
utveckling. Det var nu som Skut-
skär bildades och kom att växa till 
kommunens största samhälle. 

Sågverksera ger nytt storsamhälle
I Skutskär – den trakt som hörde 
till den minst bebyggda i kommu-
nen – byggdes likt i järnbrukseran 
snabbt upp ett stort samhälle helt 
och hållet kring en industri. Efter en 
kortare tid med provisoriska förhål-
landen blev det nu fråga om ännu 
större byggnader och anläggningar 
för boende och produktion. Större 
hyreskaserner gjorde sitt inträde 
liksom höga eller långt utbredda 
industribyggnader, upplag, spår och 
hamnanläggningar. Bebyggelsen 
ordnades i strikta kvarter och rader 
efter moderna filantropiska ideal. 
Frö såddes till en stadsbildning. In-
till – i Bodarna – utvecklades också 
snabbt ett komplementsamhälle.

Statliga satsningar utvecklar orter
Med tillkomsten av järnvägen nära 
Marma och Älvkarleby kom även 
dessa orter att utvecklas. Marma 
hade expanderat med tilltagande 
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flottning i anslutning till sågverk-
samhetens expansion, men kom 
att växa ännu mera när militären 
etablerade sig där till stor del som 
följd av järnvägens tillkomst. På 
liknande sätt gynnades Älvkarleby 
med tillkomsten av anläggningarna 
på Laxön.

Byggandet av kraftverket innebar en 
ännu mera påtaglig påverkan.  Däm-
ning medförde att järnvägsparken 
lades under vatten och utbyggnaden 
medförde att många naturkvaliteter 
gick förlorade. Kraftverket medför-
de emellertid också förnyad tillväxt 
av Älvkarleby – främst vid fallen el-
ler där sågverksamhet och brobygg-
nad tidigare gett grund för bosätt-
ning. Med tjänstemannabostäder 
och disponentvilla kom bebyggelse 
med brukskaraktär nu också hit 
och kraftverksbyggnaderna kom 
att bli än mer monumentala än in-
dustribyggnaderna i Älvkarleö och 
Skutskär. En motsvarande utveck-
ling kom senare till stånd i mindre 
skala i Älvkarleö med anläggningen 
av Lanforsens kraftverk där också 
arbetarbostäder med brukskaraktär 
kom till.

Från tiden för sekelskiftet hade an-
nars egnahemsrörelsen brutit ige-
nom. Nu byggdes privata hus i stäl-
let för hyreskaserner på olika orter.

Depression och stagnation
Med den depression som följde med 
trettiotalet kom kommunen att av-
tappas på en sjättedel av sin befolk-
ning. Det var i allt väsentligt endast 
byggande av egnahem i olika orter 
som uppvisade en fortsatt tillväxt. I 
egnahemmet kunde ekonomin räd-
das med ett visst mått av självhus-
håll. På varje kvadratmeter odlades 
nyttoväxter. Flertalet byggdes som 
tvåfamiljshus varigenom uthyrning 
av en lägenhet också kunde ge ett 
bidrag i hushållskassan. 

Rekordår och välfärdsexpansion
Med den oanade tillväxt som följde 
efter andra världskrigets slut rusta-
des industrier och byggdes ut. Nya 
industriområden tillkom på flera 
håll men tilltagande rationalisering-
ar innebar ändå att den territoriella 
expansionen inte blev så omfattan-
de. Det överskott som industriverk-
samheten medförde kom att få ett 
mera synbarligt uttryck i att boen-
de, omsorg, offentlig service och fri-
tidsverksamhet expanderade starkt. 
Också utrymmet för en snabb ut-
veckling av bilismen kom att sätta 
tydliga spår i bebyggelse och land-
skap. Det intensiva byggandet fick 
även sin motsvarighet i stora uttag 
från grus- och bergtäkter.

Hyreshus på nytt i stor skala
Med efterkrigstiden kom egnahems-
rörelsen att avlösas av en kraftig våg 
med byggande av flerfamiljshus som 
fortsatte ända in på 70-talet i ett 
skede när Sverige med ”rekordåren” 
och det så kallade miljonprogram-
met kom att bygga mest i världen. 
I den starka samhällsexpansionen 
befanns det orealistiskt att lösa hela 
bostadsfrågan enligt egnahemsrörel-
sens modell. Även på landet och i 
mindre orter byggdes flerfamiljshus 
–  i Älvkarleby och Marma såväl 
som i Älvkarleö. Det var emellertid 
i Skutskär som hyreshus byggdes i 
större skala.

Gammalt rivs för att ge plats åt nytt
En hel del av flerbostadshusen upp-
fördes i den ursprungliga bruksbe-
byggelsen. Det mesta av de äldre 
husen revs således nu för att ge 
plats för nya. Ett skede följde som 
inte enbart var rekordår för nybyg-
gande utan också rekordår för riv-
ningar. Varken förr eller senare har 
så många byggnader rivits.

Samhället kom emellertid i hög 
grad att utvecklas även med de yt-
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bebyggelse
I Älvkarleby kommun finns ca 4 600 
bostäder. av dessa är 6�% småhus 
(2 952 st), 3% (138 st) upplåtna med 
bostadsrätt och övriga 33% (1 �90 st) är 
hyresrätter. 

boendetätheten (boende per bostad) är 
2,0. älvkarleby har den lägsta boende-
tätheten i länet, där genomsnittsvärdet 
är 2,2.

fördelning av bostadsstorlek 2006:

 lägenhetstyp   
 småhus flerbostad  samtliga
1 rk+okänd 26    290    316
1 rk     ��    255    299
2 rk   22�    6�3    8�0
3 rk   �03    3�3 1 0�6
� rk 1 110      �� 1 15�
> � rk   8�2      20    862
totalt 2 952 1 628 � 580

terligare områden för småhus som 
också byggdes jämsides med den 
starka vågen av flerfamiljshus. Det 
var en tid för genombrott av radhus, 
kedjehus, grupphus och även för 
styckebyggda enfamiljshus till skill-
nad från de egnahem som flertalet 
var tvåfamiljsbostäder. Det var en 
tid då större byggföretag uppförde 
hela områden till skillnad från när 
egnahem tidigare styckebyggts.

Den i historisk jämförelse enorma 
utveckling av bostadsstandarden 
som ägde rum under efterkrigstiden 
medförde att bebyggelsen bredde ut 
sig mångfaldigt mera i förhållande 
till invånarantal än när samhället 
började utvecklas under 1800-talet. 
Också offentliga insatser kom att 
växa mycket snabbt och ta sig ut-
tryck i byggande av stora anlägg-
ningar för skola, vård, omsorg och 
fritidsaktiviteter. Detsamma gällde 
för handel från allt med livsmedel 
och hushållsartiklar till drivmedel 
för en snabbt tilltagande bilism.

Fritidssamhälle skapas
Semesterreformer och stigande in-
komster medförde också utveckling 
av fritidsbebyggelse i anslutning till 
alla orter. En viss fritidsbebyggelse 
hade börjat växa fram med de första 
semesterreformerna på trettiotalet. 
Med efterkrigstiden följde emel-
lertid en långt starkare utveckling. 
Utveckling av bilism och busstra-
fik innebar nu dessutom att även 
trakter längre bort från allfarvägar 
kunde utvecklas. Gårdskär är den 
ort som varit mest beroende av jord- 
och skogsbruk. Med den snabba 
rationalisering av dessa näringar 
som följde med ökad motorisering 
var det också främst Gårdskär som 
drabbades av vikande sysselsätt-
ning. Bilismens utveckling medför-
de emellertid samtidigt att bygden 
kunde leva vidare både för perma-
nentboende och som en attraktiv 

bygd för fritidsboende. Under sex-
tiotalet kom Gårdskär att för en tid 
bli landets mest biltäta ort.
På sextiotalet tillkom också med 
Långsand - ett stort helt nytt sam-
hälle enbart planerat för fritidsbo-
ende.

Småhusvåg fortsätter 
efter hyreshusepok 
Utvecklingen av standard och be-
byggelse kom att fortsätta även 
efter 1970- talets inledning då re-
kordåren nådde sin höjdpunkt och 
då en tydlig befolkningsminskning 
tog vid. Hyreshusepoken upphörde 
snart helt men kom att följas av 
en småhusvåg. Småhusbyggandet 
kunde fortgå in på 90-talet bland 
annat tack vare fortsatt statligt stöd 
till fortsatt höjning av bostadsstan-
darden. Stöden bidrog till att större 
byggföretag fortsatte att investera 
i exploatering av stora områden. 
Omsider vidtog emellertid en sämre 
allmänekonomisk utveckling och 
avveckling av stöd. 

Byggande upphör
In på nittiotalet kom byggandet i 
det närmaste helt att upphöra. Un-
der en tioårsperiod därefter byggdes 
knappt någon bostad i kommunen.

Byggande återupptas 
i mindre skala
Med millennieskiftet har följt en mer 
gynnsam ekonomisk utveckling och 
förnyad byggverksamhet. Det har 
då varit fråga om byggande i min-
dre skala än tidigare. 2000-talet har 
kännetecknats av att enskilda hus-
håll byggt om, byggt ut och stycke-
byggt friliggande enbostadshus. Det 
har till stor del också gällt om- och 
tillbyggnader och omvandling av 
fritidshus till åretruntbostäder. Det 
har nu blivit fråga om större tomter 
vid nyproduktion. Senare tids byg-
gande uppvisar flera gemensamma 
drag med den egnahemsrörelse som 

föregick hyreshusepok och byggan-
de av småhus i form av rad-, kedje- 
och grupphus.

Investeringar i större områden och 
av större företag har lyst med sin 
frånvaro. Utvecklingen framstår 
som ett uttryck både för att enskilda 
individer fått förbättrade möjlig-
heter att verka som byggherrar och 
för att bostadsefterfrågan ännu inte 
vänt till sådan stabilitet att större 
företag visat intresse att investera i 
bostadsbyggande. 
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1.5 teknisk 
försörjninG
Genom alla tider har en nordsydlig 
landsväg gått genom kommunen. Ti-
digast gick den så kallade Norrstigen 
på Upplandsåsen och över Dalälven 
strax nedanför och ovanför fallen. 
Väster om Älven gick stigen sanno-
likt förbi Fornborgen vid Höghälls-
berget. Senare kom den nuvarande 
Västanåvägen att bli huvudväg. Pas-
sagen över Dalälven har i långa tider 
i första hand skett vid Sand mellan 
Östanå och Västanå byar. Vägen sö-
derifrån kom från Marma och gick 
vidare till Östanå varifrån färja ledde 
över till Västanå och därifrån vidare 
till det nuvarande Skutskär och Gäv-
le. Bro över älven nedanför fallen fär-
digställdes först 1797 och höll bara i 
sju år. Först 1816 kunde en hållbar 
konstruktion invigas – Karl XIII:s 
bro. Den ersattes sedan på femtiota-
let av en järnbro lika den ursprung-
liga träbron.

Med järnvägens färdigställande 1874 
tillkom också en järnvägsbro. Över-
boda och Skutskär förbands med 
en hängbro 1924. Efter ett tiotal år 
måste emellertid tyngre trafik förbju-
das på bron som i dag är gång- och 
cykelbro.

1922 byggdes riksvägen (13) genom 
Skutskär om som nödhjälpsarbete. 
Under andra världskriget byggdes 
också en ny landsvägsbro för riksvä-
gen i jämnhöjd med Överboda. Då 
anlades även en ny riksväg öster Älv-
karleby/Östanå och den allt starkare 
biltrafiken flyttades från Karl XIII:s 
bro och Västanåvägen. 

På 1970-talet lyftes den långväga 
trafiken helt bort från tätorterna till 
den nya motorvägen E4 från Tierps 
kommungräns genom kommunens 

sydände till Gävle. Riksvägen genom 
Skutskär har med detta kunnat byg-
gas om i två etapper kring millennie-
skiftet för en lugnare trafik än den på 
E4 – den nordliga delen i slutet av 
1990-talet och den sydliga i början 
av 2000-talet. 2008 färdigställdes 
E4-motorvägen söderut från kom-
munen till Uppsala.

Med järnvägens tillkomst på 1870-
talet etablerades ett stort antal sta-
tioner i kommunen – fyra enbart i 
Skutskär. Samtliga kom dock efter-
hand med allt snabbare trafik att av-
vecklas. Med ombyggande och delvis 
omläggning av järnvägen till dubbel-
spår har emellertid samtliga orter ut-
med järnvägen nu åter fått stationer/
resecentra för regionaltåg med goda 
förbindelser såväl mot Gävle som till 
Uppsala och Stockholm - Skutskär 
2006 och Älvkarleby och Marma 
2008. Ombyggnad och omläggning 
av sträckan mellan Skutskär har be-
klagligtvis fördröjts.

Skutskärs hamn har under den senaste 
tioårsperioden genomgått en omfat-
tande sanering, upprustning och ut-
byggnad.

I samma skede som den moderna 
kommunen formerades med full-
mäktige mm under 1930-talet in-
leddes en successiv utveckling där 
offentlig sektor övertagit ansvar för 
dricksvattenförsörjning och avlopp . 
Tidigare ansvarade Skutskärs bruk för 
ledningar mm i en stor del av norra 
Skutskär och i andra kommundelar 
fanns en stor variation av enskilda och 
kollektiva lösningar i föreningsform 
mm. VA-nätet är nu väl utbyggt och 
i kommunen finns relativt få enskilda 
avlopp. En likartad utveckling har ägt 
rum för omhändertagande av avfall.

Från och med 1980-talet har också 
skett en utbyggnad av fjärrvärmesta-
tioner och –nät.

Älvkarleby kraftverk ingick i den 
första generationen av kraftverk vari-
genom kommunen sedan tidigt haft 
nära tillgång till elenergi. På 1980-ta-
let genomfördes en omfattande om-
byggnad av verket. På senare år har 
inletts förstärkning och nedgrävning 
av ledningar. Under senare decennier 
har också kraftledningar komplette-
rats med ett flertal master för telefoni 
mm. Samtliga delar i kommunen har 
nu täckning från s k mobilmaster. 
Huvuddelen är numera också för-
sörjd med bredband.
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1.6 utveCklinGen 
i kommundelar

1.6.1 skutskär
Med Skutskär menas här tätorten 
Skutskär och den spridda bebyggel-
sen i anslutning till tätorten; Grek-
land, Bäcken.

Skutskärs historia som ort börjar 
först på 1860-talet. Före denna tid 
omtalas Skutskär endast som en 
lastageplats för bruken i Älvkarleö 
och Söderfors. Det växte upp kring 
en enda industri under industria-
lismens genombrott. Norrmännen 
Astrup och Sörensen fann platsen 
lämplig för etablering av ett ångsåg-
verk. Dalälven skulle användas för 
flottning av timmer från Dalarna 
och läget vid Dalälvens mynning 
var idealiskt. 

Kort och explosiv historia
Skutskär har således en kort och 
snabb historia – inte mycket mer än 

ett sekel lång. Idag finns här kom-
munens klart största samhälle, men 
länge var detta snarast den minst 
befolkade delen. I jämförelse med 
Älvkarleby och Gårdskär fanns här 
genom många århundraden endast 
ett fåtal gårdar – med namn som 
Siggeboda, Näsboda, Tebo, Hårstan 
och Kullen – troligen från början 
fäbodar till gårdar i Älvkarleby. Den 
största husgruppen uppstod efter-
hand på Rotskär. Där fanns för en 
tid också ett frö till en större etable-
ring. Kronan grundade på 1500-ta-
let ett varv för stridskepp och Johan 
III hade till och med planer på att 
etablera en köping där. Varvet kom 
emellertid att avvecklas tämligen 
snabbt och därmed även tankar på 
stadsbyggande.

Grundläggandet av Harnäs järnbruk 
på 1600-talet blev i stället den för-
sta större etableringen. Intill Harnäs 
växte efterhand också upp ett kom-
plementsamhälle där brukets ”järn-
hand” kompletterades med frihet-
liga alternativ. Men det skedde på 

andra sidan dagens gräns mot Gävle 
– i Ytterharnäs. Häradskartan från 
1864 visar ett Skutskär med endast 
ett fåtal gårdar.

Sågverkssamhället 
Först med etableringen av sågver-
ket 1868 vid den naturliga hamnen 
med ”Skutskäret” inleddes en riktigt 
stark bebyggelseutveckling. Den 
första bostadsbebyggelsen bestod 
visserligen i kojor och snabbt hop-
timrade baracker –”sommarrum” 
för säsongsarbetare (sågverket stod 
stilla på vintern) med eldstad i mit-
ten och hål i taket för rök. Snabbt 
började emellertid också ett väl ord-
nat bruk att skapas. 

I början av 1870-talet började det 
stadslika Torgets bebyggelse att 
komma till – hus med 15 - 20 köks-
lägenheter (fyrspisrum) i två vå-
ningar. Där fanns allt som arbetarna 
behövde: handelsbod, ölstuga, sam-
lingssal, festplats mm. Snabbt kom 
också ytterligare bebyggelse med 
Nyhamn, Svarthamn, Holmen, 
Kolningen och Haga liksom Gagnef 
och en bostadskasern i Bultbo. 

1874 arbetade 567 vid bruket och 
1898 knappt 2200. Utvecklingen 
kom att fortsätta lika snabbt. Så-
gen blev för en tid inte bara Sveri-
ges utan världens största och 1894 
tillkom massatillverkning. Kommu-
nens befolkning kom att fyrdubblas 
fram till 1920-talet. 

Fram till första världskriget var be-
byggelsen tämligen koncentrerad 
till industrins närhet även om Tor-
get gradvis kom att förlora sin roll 
som allenarådande centrum. Bland 
annat tillkom frikyrkor i bebyggel-
sens utkant medan den allt starkare 
arbetarrörelsen inte tillätts bygga 
möteslokaler eller folkpark på den 
vidsträckta bolagsmarken. 

Häradskarta 1864
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Kolningen och andra bebyggelse-
grupper byggdes vidare inte som 
stadskvarter med omedelbar an-
slutning till torget utom som skilda 
enklaver med ett visst avstånd sin-
semellan.

Komplementsamhället Bodarna
Likt i Harnäs hade dessutom ett 
kompletterande samhälle börjat 
växa fram i allt snabbare takt i Bo-
darna – i den mindre bebyggelse-
samling som tidigare funnits där. I 
Upplandsbodarna var handeln fri 
och olika affärsmän och hantverkare 
etablerade sig där i konkurrens till 
den verksamhet kring torget som 
bolaget styrde över med järnhand. 
Avståndet blev emellertid större än 
mellan Harnäs och dess komple-
mentsamhälle. Generalstabskartan 
från skiftet mellan 18 - och 1900-
tal visar ett tydligt avstånd mellan 
Skutskär och Upplandsbodarna

Egnahem avlöser hyreskaserner
Med den begynnande egnahemsrö-
relsen från sekelskiftet inleddes ett 
nytt skede i Skutskärs bebyggelse-
historia som också innebar att kon-
centrationen av bebyggelse kring 
torget minskade. Arbetare fick med 
stöd från bruket tillgång till en mera 
privat och fri hemvist än en lägen-
het eller en vrå i en hyreskasern.

Nära industrin byggdes det större 
området Medora ut från 1908. Tio 
år senare tillkom också Kyrkbyn. 
Gradvis byggdes också egnahem 
söder om Harnäs i Stenvreten och 
Lindsäng utmed vägen till vretarna 
vid Fleräng. Flerängs egnahemsom-
råde kom till på 1920-talet. Då på-
börjades också den östra Kyrkslätten 
utmed Östra vägen – den historiska 
landsvägen mot Norrland. 

Med Kyrkbyn och Kyrkslätten kom 
den bebyggelse som vuxit upp kring 
bruket att närma sig komplement-

samhället Bodarna betydligt. Ett 
ytterligare steg togs när den västra 
Kyrkslätten tillkom på 40-talet väs-
ter om den rakare landsväg (Gävle-
vägen) som byggdes på 20-talet och 
som innebar att Östra vägen och 
Centralgatan kom att befrias från 
genomfartstrafik i ett begynnande 
genombrott för bilismen.

Hyreshus på nytt i stor skala...
Med efterkrigstiden följde oanat 
snabbt en mycket gynnsam allmä-
nekonomisk utveckling och guldår 
för industrin. Nu växte också in-
dustriell verksamhet vid sidan om 
sågverk. Nya verksamhetsområden 
tillkom såväl i norra och södra som 
centrala Skutskär. Nu inleddes också 
en omfattande expansion av bygg-
nader och anläggningar i regi av en 
växande offentlig sektor inte minst 
med bygge av ett särskilt kommun-
hus. Det var emellertid i ännu högre 
grad ett intensivt bostadsbyggande 
som kom att prägla samhällsutveck-
lingen. Egnahemsrörelsen kom att 
avlösas av en kraftig våg med byg-

gande av flerfamiljshus som fort-
satte ända in på 70-talet i ett skede 
när Sverige byggde mest i världen. 
Först bebyggdes de fria ängarna vid 
Siggeboda. 

Den ekonomiska kartan, på nästa 
sida, från 1950 talets början visar 
bland annat hur flerfamiljshus bör-
jat tillkomma vid Centralgatan och 
Pensionärsvägen.

och rivningar...
En hel del av flerbostadshusen upp-
fördes emellertid också i den ur-
sprungliga bruksbebyggelsen. Det 
mesta av de äldre husen kom efter-
hand att rivas för att ge plats för nya. 
Med byggnadsvågens höjdpunkt 
kom omfattande expropriationer 
och rivningar också i det gamla 
Upplandsbodarna. Många byggna-
der togs bort för att ge plats åt det 
nya Hårsta.

Bruket och Bodarna växer ihop...
Med den omfattande utbyggnaden 
inpå sjuttiotalet kom det gamla 

Generalstabskartor 
1900 och 1878
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brukssamhället – i ny tappning – och 
det fria komplementsamhället Bodar-
na att förenas.
 
...och samhället breddas
Samhället kom även att breddas med 
de ytterligare områden för småhus 
som också byggdes jämsides med den 
starka vågen av flerfamiljshus - radhus, 
kedjehus, grupphus och styckebyggda 
villor. Ett stort område tillkom under 
60-talet på Rotskär med alla slag av 
småhus.

Småhusområden tillkom emellertid 
också på andra håll – i norra Skutskär 

vid Gagnef, Trekanten och Fyrtornet 
och i södra vid Kullen och Tallmon.  
Den i historisk jämförelse enorma ut-
vecklingen av bostadsstandarden med-
förde att bebyggelsen bredde ut sig 
mångfaldigt mera i förhållande till ti-
digare. Semesterreformer och stigande 
inkomster medförde också tillkomst 
av fritidsbebyggelse – på Kopphuslan-
det och Rotskär.

Småhusvåg fortsätter 
efter hyreshusepoken 
Utvecklingen av standard och bebyg-
gelse kom att fortsätta även efter 1970- 
talets inledning då rekordåren nådde 

sin höjdpunkt och då en tydlig befolk-
ningsminskning tog vid. Hyreshus-
epoken upphörde snart helt men kom 
att följas av en fortgående småhusvåg. 
I Skutskär tillkom vida områden med 
kedjehus, grupphus och styckebyggda 
villor söderut i Älvboda och i norra 
delen med bland annat Blomster- och 
Fjärilsvägen.  

Samhället blir längre utsträckt
Med exploateringen av Älvboda kom 
expansionen att ske ännu längre från 
den ursprungliga bruksbebyggelsen 
än i tidigare faser. Samhället blev nu 
ännu mera utdraget i sin längdsträck-

Ekonomisk karta 
1953



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

23

ning. Alltsedan järnvägens tillkomst 
100 år tidigare (på 1870-talet) hade 
denna utgjort en påtaglig barriär för 
bebyggelse. Frånsett hussamlingarna 
vid Bäcken, Idbäcken, Turkiet, Me-
dora, Stenvreten, Fleräng och Lind-
säng hade all bebyggelse utvecklats 
öster och norr om järnvägen. Med 
tilltagande bilism hade också riksvä-
gen genom Skutskär alltmer utveck-
lats till en ytterligare barriär. Större 
delen av småhusbyggandet fick bere-
das plats mellan dessa barriärer som 
redan tidigare bidragit till att Skutskär 
formats till ett långt utdraget band till 
skillnad från den koncentration kring 

ett stadsmässigt torg som samhällsbyg-
gandet inletts med. Flygfotot över da-
gens Skutskär visar ett samhälle som är 
långt utsträckt och där utrymmet mel-
lan järnväg och riksväg fyllts ut väsent-
ligt söderut.

Byggandet upphör
Småhusbyggandet kunde fortsätta 
in på 90-talet. Då tillkom ett om-
råde med parhus vid Jungfruholmen. 
I slutet på 80-talet hade också  med 
Brännhagen byggts ett större område 
med bostadsrätter. Detta blev emel-
lertid de sista större investeringarna 
av byggföretag på många år och de 

framstår som undantag i en vikande 
byggutveckling. Under en stor del av 
den följande tioårsperioden byggdes 
knappt någon bostad.

Byggande i mindre skala
Med millennieskiftet har följt för-
nyad byggverksamhet men i mindre 
skala. Investeringar i större områden 
och av större företag har uteblivit. Ett 
undantag är att det allmännyttiga bo-
stadsföretaget Älvkarlebyhus uppfört 
två mindre flerfamiljshus. Annars har 
2000-talet kännetecknats av att enskil-
da individer byggt om, byggt ut och 
styckebyggt friliggande enbostadshus. 

Flygortofoto 2004-07
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befolkning
på 19�0- och 50-talen var invånarantalet 
i skutskär 5 000 – 5 200. År 19�0 var be-
folkningen störst, � �00 personer. mellan 
åren 19�0 och 2 000 minskade befolk-
ningen med ca 1 800 personer. därefter 
har befolkningen ökat något och ligger nu 
på ca 5 �00. könsfördelningen är jämn.

Åldersfördelning
Åldersfördelningen i skutskär följer i stort 
sett fördelningen totalt i kommunen, vil-
ket är naturligt eftersom skutskär har en 
så stor del av kommunens befolkning. 

sysselsättning
befolkningen i skutskär har en stor andel 
av de yrkesverksamma sysselsatta inom 
tillverkning. År 19�0 arbetade 1 3�� per-
soner av nattbefolkningen inom tillverk-
ning, vilket motsvarar �0 %.  År 19�0 var 
hela 5� % sysselsatta inom tillverkning 
(1 900 personer). År 1990 (enligt fob 90) 
var sysselsättningen hos nattbefolkningen 
(3 050 förvärvsarbetande) i skutskär en-
ligt tabell till höger. andelen sysselsatta 
inom tillverkning har sedan 1990 fortsatt 
att sjunka i kommunen som helhet.

företag
Enligt Bolagsverket finns ca 300 företag 
registrerade i skutskär. några av dessa är 
inte aktiva eller tillhör kategorin ”hobby-
företag”. 

pendling
enligt fob 90  var det 1 631 personer 
som pendlade ut från skutskär och 83� 
person som pendlade in. 2 250 personer 
hade arbetsplats i området. pendlingen 
till och från älvkarleby kommun har ökat 
sedan 1990 och man kan anta att pend-
lingen till/från skutskär också har ökat.

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik kör bussar mellan 
skutskär och Gävle med ca 50 turer kl 
05:30 till 23:30 på vardagar. mot tierp 
går ca 1� turer på vardagar och mot 
östhammar ca 10 turer. inomkommunal 
trafik finns till Långsand, Gårdskär och 
Älvkarleö bruk. Skutskär trafikeras också 
av en servicelinje mellan kl 0� och 13. 
Sedan 2006 finns också regionaltågsför-
bindelse till Gävle och upplands-väsby.

bredband
Möjlighet till bredbandsanslutning finns 
(fiber eller ADSL2) för de flesta av hushål-
len.
vägnät
vägverket ansvarar för riksväg �6, östra 
vägen, hamnvägen, kyrkbyvägen och 
harnäsgatan.vägföreningar ansvarar för 

vägarna i stenvreten, fleräng/lindsäng, 
medora, kopphuslandet, kyrk-byn/kyrk-
slätten, rotskär, trekanten, fyrtornet, 
rotskärs stugområde, rotskärsholmen, 
Upplandsbodarna (flera bostadsområ-
den). kommunen sköter vägarna inom 
flera bostadsområden. Några privata 
vägar finns också. Cykelvägnätet har 
byggts ut under de senaste decennierna. 
Längs hela  rv 76 genom Skutskär finns 
separat GC-väg.

skola, barnomsorg
förskolor (jungfruholmen, trillingboda, 
bodaskolan, vinkelboda). skolor (jungfru-
holmen, boda, rotskär, älvboda friskola)
vuxenutbildning (kunda)

vatten och avlopp
skutskär förses med renvatten från kom-
munens centrala nät.  avloppet tas om 
han vid avloppsreningsverket i skutskär. 
kapaciteten på vatten- och avloppsnäten 
tål en anslutning av fler bostäder.

energi
stora delar av bebyggelsen (offentliga 
lokaler, skolor, flerfamiljshus, enskilda 
villor) försörjs med fjärrvärme från skut-
skärs bruk.

bebyggelse
(siffrorna gäller 2000-12-31)
Antal  lägenheter i flerbostadshus: 
1 320. därav antal bostadsrätter: ca 100. 
antal småhus: 1 �3�. efter år 2000 har 
uppförts ca 10 småhus. under år 2005 
byggs 16 hyreslägenheter av älvkarleby-
hus vid lillängen. älvkarlebyhus har en 
beläggningsgrad i lägenheterna på 9� 
%. de lediga lägenheterna är små och 
har inte bästa tillgänglighet. förutom 
drygt 3 000 lägenheter finns ett 150-tal 
fritidshus. de största koncentrationerna 
av dessa finns på Kopphuslandet och 
rotskärslandet.

tomter
Ett 25-tal planlagda tomter finns i Skut-
skär. förutom några enstaka tomter i bo-
darna och kullen har kommunen tomter i 
turkiet, längs marnvägen och idbäcksvä-
gen. I Kullen finns 8 privata tomter.  

föreningsliv
skutskär har ett rikt föreningsliv. or-
ganisationer som driver anläggningar 
redovisas till höger.

historien i årtal

1500-tal skeppsvarv på rotskär
1659 harnäs bruk anläggs
1800-tal Gårdarna siggeboda, näsboda,  
 teboda, hårstan och kullen
1868  skutskärs sågverk etableras
18�0-tal torget byggs, svarthamn påbörj-as
18�3 skola på ”holmen”
18�� järnvägen uppsala – Gävle invigs
18�8 skola i bodarna
1880-tal Gamla kolningen byggs
1885 stora kopparbergs bergslags ab  
 köper skutskärs sågverk
1890-tal svarthamn byggs ut, Gagnef,   
 stenvreten byggs
189� pappersmassafabriken etableras
190� första egnahemmen i medora
1909 skutskär blir egen kapellför-  
 samling
1910-tal haga, kyrkbyn, stadsplan byggs
1911 harnäs bruk läggs ned
1920-tal lindsäng, fleräng, kyrkslätten
1922 riksväg 13 genom skutskär i  
 invigs (nödhjälpsarbete)
192� kommunalkontor byggs i me-  
 dora, skutskär 
19�0-tal pensionärshem byggs på kyrk- 
 slätten
1950-tal skutskär och upplandsbodarna  
 börjar växa ihop genom byg-  
 gande av hyreshus. trekanten,  
 fyrtornet, radhus kolningen,   
 björkbacken, milan, tallmon   
 byggs. nya kommunalkontoret.
 hälsocentral och apotek vid   
 folkets hus. tallmons sjukhem.  
 älvboda ålderdomshem. brand- 
 station.
1960-tal svarthamn, Gagnef, nyhamn,  
 stadsplan rivs. berget, idrottsvä-
 gen, rotskär, älvboda och   
 rotskärsskolan byggs.
19�0-tal älvboda byggs ut, nya boda-  
 skolan, nytt affärscentrum,   
 kolningen (fjärilsv., blomsterv.)  
 byggs.
1980-tal Centrumbebyggelse (vårdcen - 
 tral, apotek, bank, bibliotek 
 mm). Brännhagen   m fl bostads- 
 rättsområden byggs. servicehu- 
 set fyrklövern invigs, nya jung- 
 fruholmens skola byggs.
1990-tal torget rivs. rv �6 genom skut- 
 skär byggs om. tallmons äldre- 
 boende och brandstationen  
 byggs ut.

fakta skutskär
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Åldersfördelning 2003 
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-� 280 �,� �,5
5-9 291 �,9 5,6
10-1� �68 �,9 �,8
15-19 390 6,5 6,2
20-2� 23� �,0 �,1
25-29 230 3,8 �,3
30-3� 328 5,5 5,9
35-39 ��5 �,5 �,3
�0-�� �00 6,� �,0
�5-�9 �2� �,2 6,9
50-5� 392 6,6 6,8
55-59 �61 �,� 8,0
60-6� 366 6,1 6,0
65-69 291 �,9 �,8
�0-�� 2�1 �,5 �,2
�5-�9 258 �,3 �,3
80-8� 22� 3,� 3,6
85-89   93 1,5 1,6
90-9�   �5 0,� 0,8
95+   1� 0,2 0,2

Åldersfördelning i Skutskär och 
Älvkarleby kommun 2004-12-31

Befolkning i Skutskär 1970 - 2007

näringsgren   antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske     25   1 
mineralutvinning        -  -
tillverkning   1032 3�
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning     �5   1 
byggverksamhet       3�5 11
varuhandel, restaurang, hotell   319 10
samfärdsel, post, telekommunikation     181   6
bank, försäkring, uppdragsverksamhet   1�0   5
offentlig förvaltning och andra tjänster   935 31         

dagligvarubutiker, servicebutiker
kiosk
färghandlar
blomsterhandel
klädbutik
fotoaffär
ur och optik
Cykel och sport
radio och tv, vitvaror
elaffär
fastighetsbyråer
systembolag
matserveringar, pizzerior, snabb-
mat, catering
bensinmackar
bilreparationer
bildestruktionsanläggning
Gummiverkstäder
skobutik
Glasmästare
frisörer
bevakningsföretag
flyttservice
atG-ombud
servicehus
äldreboende
kommunalkontor
arbetsförmedling
försäkringskassa
läkare, mödra- och barnavård, 
distriktssköterska
tandläkare
ambulans
apotek
solarium, sjukgymnast, massör
postcenter

organisation   anläggning  
skutskärs if   idrottsplatsen
skutskärs sk   ishallen
bangolfklubben elit       bangolf holmarna
skutskärs motorsällskap      motorstadion
skutskärs brukshundklubb      klubbstuga  och övningsfält
skutskärs kraftsportklubb      Galaxen 
skutskärs orienteringsklubb      bultbostugan och elljusspår
älvkarlebykorpen       sporthuset och elljusspår
skutskärs scoutkår       scoutstuga vid älvskär 
smu skutskär       sommargården älvskär
skutskärs tennisklubb      tennisbana
folkets husföreningen skutskär  folkets hus
älvkarleby ridklubb       ytterboda ridanläggning
skutskärs båtklubb       älvskär småbåtshamn
skutskärs manskör       manskörsstugan
skutskärs finska förening      klubbstugan bultbo
ioGt-nto skutskär       ordenshuset
harnäs/skutskär simsällskap     harnäsbadet (i Gävle kommun)

anläggningar som ägs och drivs av företag:
bowlinghallen
holmarna folkets park

bank
taxi
samlingslokaler
folkpark
bibliotek
biograf
kyrkor (skutskärs kyrka och mis-
sionskyrka)
friluftsbad
lekplatser
idrottsplats (fotboll, bandy, ishockey, 
friidrott)
sporthall
bowlinghall
boulebanor
tennisbanor
bangolf
elljusspår
småbåtshamn med slip och ramp
returinsamlingsplatser

service och anläggningar
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1.6.2 älvkarleby
Med Älvkarleby menas i detta do-
kument tätorten Östanå och Väs-
tanå från Fråganbo i norr till Fisket 
i söder samt Ytterboda, Överboda, 
Tegelbruket och Högmo.

Det äldsta spåret av bosättning i 
Älvkarleby är ett gravfält från yngre 
järnålder i Västanå, kallat Rysskul-
larna. Ortsnamnet kommer av ”älv-
karlar” – ”de som bor vid älven”. 
Ett kapell fanns troligen redan på 
1200-talet. Nuvarande kyrka är 
från 1476. Redan under medelti-
den bestod sannolikt Älvkarleby av 
två byar – Östanån och Västanån. 
I mitten av 1500-talet fanns i dem 
sammanlagt 24 hemman och 13 
torp, vilket gjorde Älvkarleby till ett 
av Upplands största samhällen.

Upplands viktigaste marknadsplats
Laxfisket och de goda kommuni-
kationerna mot Uppsala och Gävle 
skapade förutsättningar för en han-
delsplats. Vid färjestället, där vägen 

mellan Svealand och Norrland pas-
serade Dalälven, fanns under med-
eltiden den största och viktigaste 
marknadsplatsen i hela Uppland. 
Besökare kom från Norrland, Värm-
land och Dalarna.

Östanå...
Östanå by (mellan nuvarande Gär-
desvägen och Östanåvägen) var 
en radby med ”ringgata”. Vid laga 
skifte på 1830-talet glesades den ut 
och hälften av gårdarna flyttades ut 
från byn.

...och Västanå
Västanå by bestod på 1600-talet av 
8 gårdar. Bebyggelsen har i olika 
omgångar måst flyttas på grund av 
älvens erosion. Byn brändes ned 
vid rysshärjningarna år 1719 men 
byggdes upp igen.

Samhället växer
I början av 1800-talet byggdes Carl 
XIII:s bro, vilket förändrade förut-
sättningarna för olika etableringar 
och byggnationer. Sportfisket och 

de storslagna vattenfallen lockade 
många turister. Fd gästgiveriet Bro-
stugan, apoteket och Älvkarleby 
turisthotell uppfördes under 1800-
talet liksom militäranläggningen på 
Laxön. I anslutning till den nyetab-
lerade järnvägen anlades också ”Älv-
karleö järnvägspark” av vilken tyvärr 
endast Stora Hallen finns kvar. 

Kraftverket med tillhörande perso-
nalbostäder uppfördes i början av 
1900-talet, vilket kom att få stor 
betydelse för fortsatt utveckling. 
Landsvägsbron vid Överboda bygg-
des på 1940-talet, vilket medförde 
att genomfartstrafiken leddes utan-
för samhället.

Häradskartan från 1864 visar hur 
Älvkarleby såg ut före den moderna 
industrialismens genombrott med 
ångsågverk, järnväg, elkraftverk och 
bilism. Det historiska samhället Öst-
anå by framträder klart med samma 
mönster som gällt genom århundra-
den – en tydlig radby med bonings-
hus mot allfarvägen (Östanåvägen) 

Häradskarta 1864



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

2�

och fähus och fägata (Gärdesvägen) 
mot odlings- och betesmarker. 

Samhället har nu också vuxit med 
ytterligare bebyggelse söderut ut-
med Östanåvägen kring kyrkan 
och västerut nere vid Sand. Kartan 
visar även hur skiftesreformer flyt-
tat ut nio gårdar något längre från 
den ursprungliga byn – norrut 
mot Högmo och Tegelbruket, mot 
Sandvägen och till Murbron (Karl-
holmskrysset). Vid fallen är Kron-
sågen markerad liksom en järnväg 
från denna till en lastageplats vid 
Sand. 

Utöver sågen finns knappast någon 
bebyggelse i området kring fallen. 
Mellan dem och ”kyrkbyn” ligger 
endast en köpmansbod utmed Öst-
anavägen. Inte heller på västanå-
sidan finns mycket bebyggelse vid 
bron – endast ett värdshus. Bron 
har vid upprättandet av kartan inte 
funnits i mer än 50 år. Det är i stäl-
let vid färjestället i jämnhöjd med 

den gamla bebyggelsen på Östanån 
som Västanåns bebyggelse i huvud-
sak finns. Även på denna sida av äl-
ven har skiftesreformer flyttat ut två 
gårdar – till Fråganbo. Västanåvägen 
är allfarvägen mot norr efter det att 
älven passerats över Karl XIII:s bro 
eller med färja. Östanåvägen leder 
norrut i första hand mot Gårdskär.

Generalstabskartan från 1878 visar 
hur järnvägen gjort sitt inträde och 
hur en station byggts mellan Älvkar-
leby och Älvkarleö. Under det dryga 
decenniet efter det att häradskartan 
upprättades har också tillkommit 
en del ytterligare bebyggelse söderut 
utmed Östanåvägen.

Militär etablering
Den ekonomiska kartan från 1950-
talets början eller c:a 75 år senare, 
på nästa sida, visar bland annat tyd-
ligt hur tillkomst av kraftverk, mili-
tär etablering, ny riksväg och egna-
hemsrörelse förändrat bygden. 

...och kraftverk
Kraftverket är etablerat med flera 
byggnader vilka också förbundits 
med järnvägen. Lokalerna för Vat-
tenfall Utveckling utgjorde ett nytt 
tillskott när kartan upprättades. Lax-
öns norra del är sedan 1880-talets 
början helt bebyggd med logement 
mm och vid andra sidan fästet på 
den norra bron till ön – bifrostbron 
– finns turisthotellet sedan mera än 
femtio år. 

Egnahemsrörelse
Egnahemsrörelsen har alltsedan 
sekelskiftet bidragit till att många 
hushåll etablerat sig kring de gamla 
vägarna såväl norrut mot Tegelbru-
ket som söderut och en liknande 
utveckling har ägt rum på på Väs-
tanån. Vägen mellan fallen och den 
gamla bebyggelsen på Östanån har 
befolkats ytterligare. 

Generalstabskarta 
1878
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Kring kraftverket 
växer ett samhälle fram
Närmast kraftverket har också vuxit 
fram en modern bruksbebyggelse 
med direktörs- och tjänstemanna-
bostäder och på andra sidan Östan-
åvägen har bildats ett helt nytt eg-
nahemssamhälle i ett stadsliknande 
rutnät med ett Folkets Hus i mitten. 
En helt ny bebyggelse har också till-
kommit kring järnvägsstationen ut-
med Älvkarleövägen och på Fisket. 

Riksvägen
Kartan visar även hur mer modern 
småhusbebyggelse än från egna-
hemsrörelsen efter sekelskiftet till-
kommit. Nu har också mindre villa-
tomter etablerats efter många vägar. 

Byggandet av en snabbare riksväg 
öster om älven med bro över till 
Skutskär i Överbodas sydliga ände 
har gjort bosättning där och på Te-
gelbruket mer attraktiv.

Flygfotot över dagens bebyggelse 
visar hur bebyggelsen både förtätats 
ytterligare och breddats åt flera håll. 
Enligt en plan från femtiotalets mitt 
både förtätades och breddades öst-
erut Riddersdal och då bland annat 
med de enda flerfamiljshus som hit-
tills uppförts i Älvkarleby. Utifrån 
planering på sextiotalet bebyggdes 
skogsområdet mellan bebyggelsen i 
det gamla Östanån och det samhälle 
som växt fram kring kraftverket. Yt-
terligare bebyggelse planerades då 

också i Riddersdal. Vid sjuttiotalets 
mitt planlades för komplettering 
av bebyggelsen kring Brännmovä-
gen och då även efter två vägar ös-
ter om denna – vid Skomakar- och 
Barrvägen. Vid inträdet för åttitalet 
planläggs bebyggelse också på gär-
den mellan bebyggelsen kring Öst-
anåvägen och Sandvägen. Ett nytt 
stort skolområde anläggs liksom två 
större områden med grupphus.

Camping i tält på Sandören har nu 
också avlösts av camping i husvag-
nar, husbilar och stugor.

Ekonomisk karta 
1953
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historien i årtal

116� älvkarleby nämns för första   
 gången i skriftliga källor
1200-tal kapell fanns i älvkarleby
1��6 nuvarande kyrkan uppförs
156� älvkarleby har 2� hemman och 
 13 torp (östanån + västanån)
1600-tal ytterboda herrgård
1�19 rysshärjningar på västanå
1�60-tal östanå by storskifte
1�80-tal överboda prästgård byggs
1815 Carl Xiii:s bro färdig
1830-tal Östanå by laga skifte, utflytt-  
 ning av gårdar
1855 ny såg vid kronsågen med   
 oxdriven järnväg förbi fallen till  
 sandören
1868 kronsågen läggs ned, verksam- 
 heten flyttas till Skutskär
18�� järnvägen uppsala – Gävle   
 invigs
1880 svea ingenjörstrupper etable-  
 rar sig på laxön
1890-tal älvkarleby turisthotell byggs
1893 socknens gamla fattighus/  
 ålderdomshem (älvgården)   
 uppförs i överboda
1900 älvkarleö järnvägspark uppförs  
 med bla stora hallen
1911-15 älvkarleby kraftverk byggs
192� hängbron mellan mon och   
 överboda byggs
192� hembygdsgården börjar byg-  
 gas
19�3 älvkarklebylaboratoriet eta- 
 bleras
19�3       landsvägsbron vid överboda   
 invigs

befolkning
på 19�0- och 50-talen var invånarantalet i 
älvkarleby ca 1 500, varav 1 000 i östanå. 
vid sekelskiftet 2000 var det totala invå-
narantalet i älvkarleby ca 1 8�5 varav 1 
500 i östanå. könsfördelningen är jämn.
 
Åldersfördelning
Åldersfördelningen i älvkarleby följer i stort 
sett fördelningen totalt i kommunen. ande-
len barn i åldersgruppen 10-1� år är något 
högre än i kommunen totalt.

sysselsättning
År 19�0 försörjde sig ca 50% av befolk-
ningen inom tillverkning och 20 % av 
jordbruk, skog och fiske.  År 1990 (enligt 
fob 90) var en stor andel av befolkningen 
sysselsatta inom offentlig förvaltning 
och andra tjänster. sysselsättningen hos 
nattbefolkningen (836 förvärvsarbetande) 
i älvkarleby var år 1990 enligt tabell på 
motstående sida.
   
efter år 1990 har antalet sysselsatta i kom-
munen totalt inom el-, gas-, värme- och vat-
tenförsörjning minskat med �0-50%. inom 
offentlig förvaltning, specifikt utbildning 
och forskning, har antalet sysselsatta ökat 
med ca �0%.

företag
Enligt Bolagsverket finns ca 130 företag 
registrerade i älvkarleby. några av dessa är 
inte aktiva eller tillhör kategorin ”hobbyfö-
retag”. 

pendling
enligt fob 90  var det ca 600 personer som 
pendlade ut från älvkarleby och ca 250 
person som pendlade in. �80 personer 
hade arbetsplats i området. pendlingen 

till och från älvkarleby kommun har ökat 
sedan 1990 och man kan anta att pend-
lingen till/från älvkarleby också har ökat.

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik kör bussar mellan 
älvkarleby och Gävle med drygt 20 turer kl 
05:30 till 21 på vardagar. mot tierp går ca 
15 turer på vardagar och mot östhammar 
ca 10 turer. Inomkommunal trafik finns till 
långsand, Gårdskär och älvkarleö bruk. 
älvkarleby har regionaltågförbindelse mel-
lan uppsala och Gävle sedan 200� med ett 
resecentrum på västanåsidan söder om 
laxön.

bredband
Möjlighet till bredbandsanslutning finns (fi-
ber eller ADSL2) för de flesta av hushållen.

vägnät
vägverket ansvarar för riksväg �6, 
västanåvägen, långsandsvägen, östanå-
vägen, brännmovägen, uppsalavägen och 
älvkarleövägen.

kommunen sköter vägarna inom några bo-
stadsområden i östanå. resten av vägarna 
sköts av samfällighetsföreningar eller av 
andra privata ägare.
Gång- och cykelvägnätet är endast delvis 
utbyggt i älvkarleby.

skola, barnomsorg
förskolor (lindgården, sörgärdet, kvarn-
gärdet). skolor (sörgärdets skola). elever i 
klass �-9 går i rotskärsskolan.

vatten och avlopp
älvkarleby förses med renvatten från 
kommunens centrala nät.  avloppet tas om 
han vid avloppsreningsverket i skutskär. 
kapaciteten på vatten- och avloppsnäten 
tål en anslutning av fler bostäder.

energi
delar av östanå försörjs med fjärrvärme.

bebyggelse
enligt fob90 fanns år 1990 i älvkarleby 
ca 590 lägenheter i småhus och ca 1�0 
lägenheter i flerfamiljshus. Efter 1990 har 
byggts 50-60 lägenheter i småhus och 18 
i flerfamiljshus. Siffrorna är osäkra. Några 
av småhuslägenheterna används som 
fritidshus.

tomter
Ett 40-tal planlagda tomter finns i Älvkar-
leby, varav ca 15 är kommunala. alla är i 
dagsläget inte attraktiva.  se karta, bilaga �.

föreningsliv
älvkarleby har ett rikt föreningsliv. organi-
sationer som driver anläggningar redovisas 
till höger.

fakta älvkarleby
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organisation   anläggning  
älvkarleby ik   idrottsplatsen
älvkarleby golfklubb  lugnets golfbana
skutskärs brukshundklubb  klubbstuga  och övningsfält
älvkarleby hembygdsförening  hembygdsmuséum
folkets hus-föreningen älvkarleby älvkarleby ridklubb   
ytterboda ridanläggning
älvkarleby vattenskidklubb  vattenskidstadion
älvkarleby båtklubb  småbåtshamn
älvkarleby pistolklubb  skjutbana
älvkarleby skytteförening  skjutbana sörmyren
älvkarleby konst-& hantverksgille (hantverkshuset)
elfkarleby kyrkbåtsroddare  kyrkbåt, båthus

anläggningar som ägs och drivs av företag:
pulshuset

Åldersfördelning 200�
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-�   85 �,6 �,5
5-9 108 5,9 5,6
10-1� 1�� 9,6 �,8
15-19 101 5,5 6,2
20-2�   60 3,2 �,1
25-29   83 �,5 �,3
30-3� 12� 6,� 5,9
35-39 1�6 �,9 �,3
�0-�� 133 �,2 �,0
�5-�9 12� 6,9 6,9
50-5� 110 6,0 6,8
55-59 12� 6,� 8,0
60-6� 115 6,2 6,0
65-69   80 �,3 �,8
�0-��   �1 3,8 �,2
�5-�9   65 3,5 �,3
80-8�   �0 3,8 3,6
85-89   2� 1,3 1,6
90-9�   19 1,0 0,8
95+     � 0,2 0,2

näringsgren    antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske      23  3 
mineralutvinning            1   -
tillverkning     129 15
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning   110 13 
byggverksamhet           82 10
varuhandel, restaurang, hotell     90 11
samfärdsel, post, telekommunikation     53   6
bank, försäkring, uppdragsverksamhet     58   �
offentlig förvaltning och andra tjänster   290 35          

service och anläggningar
dagligvarubutik, servicebutik
handelsträdgård
tyg- och handarbetsbutik
hotell
matserveringar, pizzeria
Café 
frisörer
atG-ombud
äldreboende
mödra- och barnavård, distriktssköterska
solarium, sjukgymnast, massör
Gym
svensk kassaservice 

Befolkning i Älvkarleby   
(Östanå, Västanå, Ytterboda, Överboda, 
Tegelbruket, Högmo)1985 - 2007

Åldersfördelning i Älvkarleby och 
Älvkarleby kommun 2004-12-31

samlingslokal
kyrka 
friluftsbad
lekplatser
idrottsplats 
sporthall
boulebana
Golfbana
bangolf
elljusspår
småbåtshamn med slip och 
ramp
returinsamlingsplatser
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1.6.3 älvkarleö
Älvkarleö bruk anlades år 1659 av 
Claes Depken och David Leijel. Ti-
digare fanns på platsen två gårdar, 
en skvaltkvarn och ett vrakhus för 
laxfångst. Smide av skeppsanka-
ren hade stor betydelse för brukets 
utveckling. Bruket skonades från 
rysshärjningarna 1719. I mitten 
av 1800-talet bestod bruket av två 
hamrar, stålugn, tre spikhamrar, 
mjölkvarn och sågverk. Vid denna 
tid bodde drygt 300 personer där.

Huvuddragen i det som häradskar-
tan från 1864 visar över Älvkarleö 
är sig likt än idag och ända sedan 
bruket växte fram som ett helt nytt 
samhälle. Trots brukets stundtals 
stora betydelse fick det aldrig någon 
ambitiös arkitektonisk uppbygg-
nad.  Av den äldsta kartan från 1697 
framgår att bebyggelsen då bestod av 
tre koncentrationer. Dessa växte ef-
terhand samman till en långsträckt 
bebyggelsemiljö utmed bruksgatan. 

Bebyggelsen var vid tiden för upp-
rättande av kartan mera koncentre-
rad än nu kring huvudgatan som i 
norr också visar en vägsträckning 
öster om skolområdet. Mycket av 
den ursprungliga bostadsbebyggel-
sen är också ersatt av nyare bygg-
nader. Även många av byggnaderna 
för produktion är försvunna. 

Herrgårdsanläggningen uppfördes 
ursprungligen år 1770 men dess nu-
varande exteriör härrör från en stor 
ombyggnad hundra år senare. Då 
anlades också en engelsk park runt 
gården. Den stora stall- och ladu-
gårdslängan, vars äldsta delar är från 
1700-talets slut, representerar en 
vanlig typ av ekonomianläggningar 
som uppfördes på bruken. De äldre 
arbetarbostäderna väster om herr-
gården är sannolikt från 1700-talets 
mitt. Det förutvarande brukskonto-
ret, vars bottenvåning sannolikt är 

Generalstabskarta 
1878

Häradskarta 1864
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från 1600-talets slut, byggdes om år 
1897 med övervåning och ny exte-
riör. Klockstapeln med snickarbod 
är byggd i karaktäristisk barockstil. 
Det gamla skolhuset från 1874 
finns kvar. 

Generalstabskartan från 1878 visar 
hur järnväg också tidigt drogs fram 
till Älvkarleö bruk. Med detta un-
derlättades att driva bruket vidare 
med mera modern produktion. I 
början av 1900-talet arbetade 200 
personer vid det sågverk som nu 
tillkommit och 70 i järnverket. 
Stora Kopparbergs Bergslag över-
tog bruket år 1907 och då flyttades 
sågverksamheten till Skutskär. Smi-
det upphörde år 1924 och produk-
tionen koncentrerades i stället till 
fjädertillverkning för tåg och bilar. 
Denna verksamhet hade pågått se-
dan 1879 men lades ned år 1971.

Av den ekonomiska kartan från 
början av 1950-talet framgår hur 
Lanforsens kraftverk – etablerat 
på 30-talet – förutom med damm 
och elverk tillfört ytterligare bruks-
bebyggelse. Bostadsbebyggelse har 
också tillkommit utmed den nya 
Lanforsvägen fram till Älvkarleövä-
gen.

Som framgår av flygfotot över da-
gens Älvkarleö bruk har under den 
senaste femtioårsperioden tillkom-
mit ytterligare bostadsbebyggelse ös-
ter om Älvkarleövägen – utmed den 
nyanlagda Klockgärdsvägen. Pla-
nerna upprättades på 1980-talet och 
omfattar knappa trettiotalet tomter 
som emellertid endast bebyggts till 
en tredjedel. Under 2000-talet har 
ytterligare dryga trettiotalet tomter 
planlagts på det mera vattennära 
Falludden. Detta område har just 
öppnats för utbyggnad.

Ekonomisk karta 
1953

Flygortofoto 2004-07
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befolkning
invånarantalet har pendlat runt 300 mel-
lan år 1980 och 2003. statistiken härrör 
från sCb och är en sammanslagning 
av nyckelkodområdena �11 (stations-
samhället), �12 (älvkarleö bruk) och �13 
(finntorpet, lanforsen, Glamsen).
enligt fastighetsdatabasen och befolk-
ningsregistret bor i dag endast 230 
personer i området, vilket är ca �0 färre 
än i nyckelkodområdesstatistiken. nå-
gonstans finns ett fel!! 
av de 230 invånarna i älvkarleö bruk 
är fler män än kvinnor (126 resp 104). 
i kommunen totalt är könsfördelningen 
jämn.

Åldersfördelningen i älvkarleö bruk av-
viker på några punkter från fördelningen 
totalt i kommunen. andelen barn 0-1� år 
är högre än i kommunen. Gruppen �0-�� 
år har också en högre andel.
andelen ålderspensionärer är 12 % i älv-
karleö bruk mot 19,5 % i kommunen.
Åldersfördelning i älvkarleö bruk och 
älvkarleby kommun 200�-12-31

sysselsättning
befolkningen i älvkarleö bruk har under 
flera århundraden försörjt sig i huvudsak 
på arbete vid bruket. ända fram till 19�0-
talet försörjde sig 60 % av älvkarleöbor-
na på tillverkning.
Ca 15 % försörjde sig då inom jordbruk 
och skogsbruk. År 1990 (enligt fob 90) 
var sysselsättningen hos nattbefolkning-
en (133 förvärvsarbetande) i älvkarleö 
bruk enligt tabell på motstående sida.
företag
Enligt Bolagsverket finns ca 10 före-
tag registrerade i älvkarleö bruk. de 
två största, lanforsens kraftverk och 
älvkarleö herrgård har sitt säte i annan 
kommun men en betydande verksamhet 
i älvkarleö bruk. söderhällgår-den (all-
mogemuseum, café, tomtetillverkning) 
lockar många besökare. 

pendling
enligt fob 90  var det 125 personer som 
pendlade ut från älvkarleö bruk och 12 
person som pendlade in. 

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik trafikerar Älvkarleö 
bruk med 13 turer mellan kl 06.�0 och 
21.00 på vardagar (varav de två sista är 
anropsstyrda) samt några anropsstyrda 
turer på lördagar och söndagar.  

vägnät
vägverket ansvarar för länsväg �58 
älvkarleby – hyttön.
älvkarleö bruks fastighetsägarefören-

ing ansvarar för de flesta av vägarna i 
Älvkarleö bruk. Dessutom finns några 
privata vägar. 
stationsgårdarnas samfällighetsförening 
sköter älvkarleövägen genom stations-
samhället och fram till båda utfarterna 
på bruksgatan.

skola, barnomsorg
En förskoleavdelning finns i Älvkarleö 
bruk. elever i klass f-6 går i sörgärdets 
skola, klass �-9 i rotskärsskolan. 

vatten och avlopp
älvkarleö bruk förses med renvatten 
från kommunens centrala nät. avloppet 
tas omhand i skutskärs reningsverk. 
avloppsledningen från marma ansluter 
vid lanforsen.
tryckförhöjning sker i klarvik, älvkarleby.
vatten- och avloppsledningsnäten tål 
anslutning av nya bostäder.

bebyggelse
enligt fob 90 fanns 96 lägenheter i 
älvkarleö bruk varav �1 i småhus. efter 
1990 har ett 10-tal lägenheter byggts.
I dag finns 88 fastigheter där personer 
är mantalsskrivna. några av dessa är 
flerfamiljshus. Ca 20 lägenheter används 
för fritidsboende.

tomter
C:a 50

föreningsliv
älvkarleö bruk har några föreningar. 
flera anläggningar drivs av organisatio-
ner.

organisation   
anläggning  
älvkarleö idrottsförening  
fotbollsplan, elljusspår, ridbana
älvkarleö bruks folketshusförening 
nygård
älvkarleö bruks fastighetsägareförening 
vägar
stationsgårdarnas samfällighetsförening 
vägar
dalälvens stugförening

historien i årtal

1659 älvkarleö bruk anläggs
1��0 första herrgården byggs
18�� järnväg och järnvägsstation   
 invigs, skolan byggs
190� stora kopparbergs bergslag   
 övertar bruket
190� sågen läggs ned
192� smidet upphör 
1930 lanforsens kraftverk står   
 färdigt
19�0-tal de gamla bruksbostäderna rivs  
 och ersätts med nya
1956 nya skolan tas i bruk
19�1 bruket läggs ned
1990 nytt liv i verkstadslokalerna,   
 flera småföretag etablerar sig
199? vägen älvkarleö bruk – hyttön  
 rustas upp
200� skolan läggs ihop med sörgär- 
 dets skola

fakta älvkarleö
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Åldersfördelning 200�
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-� 12 5,2 �,5
5-9 19 8,2 5,6
10-1� 23 10,0 �,8
15-19 11 �,� 6,2
20-2�   9 3,9 �,1
25-29 10 �,3 �,3
30-3� 1� �,3 5,9
35-39 1� 6,0 �,3
�0-�� 28 12,1 �,0
�5-�9 1� 6,0 6,9
50-5� 19 8,2 6,8
55-59 12 5,2 8,0
60-6� 1� 6,0 6,0
65-69   6 2,6 �,8
�0-��   6 2,6 �,2
�5-�9   6 2,6 �,3
80-8�   � 3,0 3,6
85-89   2 0,8 1,6
90-9�   1 0,� 0,8
95+   0 0 0,2

näringsgren   antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske    4   3
mineralutvinning     0   0
tillverkning   25 19
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning   5   �
byggverksamhet   10   8
varuhandel, restaurang, hotell 18 1�
samfärdsel, post, telekommunikation   �   5
bank, försäkring, uppdragsverksamhet   8   6
offentlig förvaltning och andra tjänster 5� �1
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Befolkning i Älvkarleö bruk 1980 – 2007  (inkl stations-
samhället, Lanforsen, Skogen, Hålldammen)

befolkningens och fastigheternas fördel-
ningen inom hela området år 200� är:
delområde  invånare fastigheter
älvkarleö stationssamhälle   62 2�
älvkarleö bruk  166 62 
lanforsen, hålldammen mm    ?  ?

byggnadsperiod för småhusen enl fob 90
År -1930   1931-�0   �1-50    51-60   61-�0   �1-80  81-85   86-90 

småhus     2�           �            5           13          2            9          3           0
lgh övriga   13                        12
uppgift om byggnadsår saknas för 11 småhus.

Åldersfördelning i Älvkarleö bruk och Älvkarleby kommun 
2004-12-31
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1.6.� marma
Med Marma menas här tätorten Mar-
ma samt de omkringliggande mindre 
byarna Myrbo, Marma by, Karlsäter, 
Ambricka och Tensmyra.

Gravfältet vid Rörbacka nordost om 
Marma stationssamhälle kan föras 
till yngre järnålder. Den dåvarande 
befolkningen hade troligen stora in-
tressen i den handel som berörde 
området. Den viktiga vägen på Upp-
salaåsen, men även älven, som då 
var farbar upp till Marma utgjorde 
förbindelserna med omvärlden. Lax-
fisket i älven spelade en stor roll för 
försörjningen.

Marma by omnämns i skriftliga källor 
år 1365. En karta från 1766 visar att 
byn hade fyra gårdar, som låg på rad 
efter älvstranden. Byn storskiftades 
1766. Enskifte och laga skifte skedde 
1825 –1832. Efter laga skifte fanns 
endast två gårdar kvar på den gamla 

bytomten, som senare har förtätats.
Ambricka uppträder först på en karta 
från 1697. Då bestod byn av två kro-
nohemman och fem torp. Vid laga 
skifte 1843-48 fanns fyra gårdar. Se-
nare tillkom några torp och småbruk 
norr om byn.

Tensmyra omnämns i skrift från år 
1540.

Under 1700-talet uppfördes ett an-
tal båtsmanstorp norr om Marma by 
(nuvarande stationssamhället). De 
fick det gemensamma namnet Båts-
mansbacken. Denna by utvecklades 
snabbast. Här byggdes skola och 
handelsbod år 1864. 

Häradskartan från 1864 visar min-
dre bebyggelsesamlingar vid den his-
toriska Marma by längst i söder och 
de båtmanstorp kring vilka Marma 
stationssamhälle snart kommas att 

byggas ut. Den visar också en mindre 
bebyggelse vid Ambricka och Tens-
myra. Bebyggelsesamlingarna är skil-
da från vattnet med de vida strand-
ängar som fanns innan Storfjärden 
dämdes upp vid bygget av Lanfor-
sens kraftverk. Mot öster finns också 
en gård vid Karlsäter utmed vägen 
vidare mot Västland och kusten.

Generalstabskarten visar hur järn-
vägen c:a 20 år senare dragits nära 
bebyggelsen såväl vid Marma by som 
vid båtmanstorpen där också en sta-
tion anlagts. På andra sidan järnvä-
gen har nu också tillkommit en om-
fattande militär etablering och i den 
norra delen av stationssamhället en 
skogsskola.

Utvecklingen tre kvartssekel framåt 
framgår av den ekonomiska kartan 
från 1950-talets början. Strandäng-
arna är nu till stor del lagda under 

Häradskarta 1864
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vatten efter uppdämningen för 
kraftverket och stationssamhället 
har hamnat strandnära. Riksvägen 
har också flyttats väster om samhäl-
let utmed stranden och förts över 
järnvägen med en bro. En kanal för 
flottning till Karlholm har byggts 
strax söder om samhället som vid-
gats och även börjat att växa norr om 
Västlandsvägen. Nu har bebyggelse 
utvecklats också i Myrbo.

Flygfotot över dagens läge visar hur 
stationssamhället framför allt fortsatt 
att växa norr om Västlandsvägen. Så-
väl några flerfamiljshus som ett fem-
tiotal småhustomter har tillkommit. 
Med detta har antalet bostäder för-

dubblats medan befolkningsnumer-
ären dock i huvudsak varit konstant.
Järnvägen har lyfts ut ur samhället 
i ett något västligare läge, rätats ut 
och byggts ut till dubbelspår. Vägen 
mot Västland har krökts och letts på 
en ny bro över järnvägen. Vid bron 
har under det senaste året byggts 
ett mindre resecentrum för pendel-
tågstrafik varigenom orten åter bli-
vit ett stationssamhälle efter det att 
den äldre stationen avvecklats. En 
ny vägbro över järnvägen har också 
byggts söder om samhället och här 
har tillkommit ett mindre industri-
område. Flottningen är nedlagd och 
rännan mellan stationssamhället och 
Karlholm igenfylld efter en endast 

kort brukningstid. Kanalen mellan 
stationssamhället och Marma by är 
emellertid intakt.

Ytterligare hus har tillkommit i min-
dre skala i trakterna kring Ambricka 
och Tensmyra.

Den långväga biltrafiken har nu 
flyttats från riksvägen till en ny eu-
ropaväg och strax söder om denna 
har tillkommit ett mindre fritids-
samhälle – Stängslarna. I korsningen 
mellan riks- och europavägen har ett 
handels- och turistcentrum etable-
rats och under de senaste åren helt 
förvandlats – Dragon Gate. 

Generalstabskarta 
1878
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historien i årtal
1�66 storskifte i marma by
1825-�8 laga skifte
186� skola byggs i båtsmansbacken 
1869 flottningen börjar
18�� järnväg och järnvägsstation   
 invigs
1883 marma läger anläggs
1919 folkets hus byggs
192� marma kyrka invigs
1972 flottningen upphör
1993 iCa-butiken läggs ned
2001 skolan upphör

befolkning
invånarantalet har pendlat runt 500 från 
år 19�0 – 1995. därefter ligger nivån 
stabilt på ca �50. 
i stort är könsfördelningen jämn med nå-
gon övervikt totalt för män. i kommunen 
totalt är könsfördelningen jämn.

Åldersfördelningen i marma följer i stort 
sett fördelningen totalt i kommunen. 
enstaka 5-årsklasser har en avvikande 
andel jämfört med kommunen.
andelen ålderspensionärer är 21,5 % i 
marma mot 19,5 % i kommunen, vilket 
betyder att gruppen i marma är överre-
presenterad med ca 10 personer.
Åldersfördelning i marma och älvkarleby 
kommun 200�-12-31

sysselsättning
befolkningen i marma har, liksom 
överallt på landsbygden, under flera 
århundraden försörjt sig i huvudsak på 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Ända fram 
till 19�0-talet försörjde sig ca 32 % av 
marmaborna på dessa näringar. industri 
och hantverk stod då för 26 % och 
samfärdsel för 16 %. År 1990 (enligt fob 
90) var sysselsättningen hos nattbefolk-
ningen (2�2 förvärvsarbetande) i marma 
enligt tabell intill.

företag
Enligt Bolagsverket finns ca 8 företag 
registrerade i marma. något av dessa är 
vilande. 

pendling
enligt fob 90  var det 226 personer som 
pendlade ut från marma och 12 person 
som pendlade in. 28 personer hade 
arbetsplats i området.

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik trafikerar Marma på 
linjen tierp - Gävle med 13 turer mellan 
kl 05.15 och 21.30 på vardagar. pendel-
tåg går mot Gävle och upplands-väsby.

bredband
Möjlighet till bredbandsanslutning finns 
(fiber eller ADSL2) för de flesta av hushål-
len.

vägnät
vägverket ansvarar för länsväg 291 
älvkarleby – mehedeby samt västlands-

vägen till myrbo och båtsmansvägen norr 
om västlandsvägen.
marma fastighetsägareförening ansvarar 
för merparten av vägarna i marma.
marma by vägsamfällighetsförening 
sköter vägarna i marma by.

skola, barnomsorg
En förskoleavdelning finns i Marma.
elever i klass f-6 går i sörgärdets skola, 
klass �-9 i rotskärsskolan. några elever 
har valt att gå i mehedeby skola.

vatten och avlopp
marma förses med renvatten från 
kommunens centrala nät. avloppet tas 

fakta marma

byggnadsperiod för småhusen enl fob 90
År -1930      31-�0 �1-50 51-60 61-�0 �1-80 81-85 86-90 

småhus   �6          15                   21            12          12            2�             2             �
lgh övriga  2            1        3�         2�

uppgift om byggnadsår saknas för 15 småhus. 

näringsgren   antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske    4   2
mineralutvinning     3   1
tillverkning   �� 18
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning   6   3
byggverksamhet   50 21
varuhandel, restaurang, hotell 31 13
samfärdsel, post, telekommunikation 1�   �
bank, försäkring, uppdragsverksamhet 10   �
offentlig förvaltning och andra tjänster �5 31    

omhand i skutskärs reningsverk. reserv-
vattentäkt finns i Marma. Där sker också 
tryckförhöjning.
vatten- och avloppsledningsnäten tål 
en utbyggnad med anslutning av nya 
bostäder.

bebyggelse
enligt fob 90 fanns 2�� lägenheter i 
marma varav 18� i småhus. efter 1990 
har 1 flerbostadshus rivits och några 
småhus omvandlats till fritidshus.
I dag finns 176 fastigheter där personer 
är mantalsskrivna.

tomter
I Marma finns ca 15 planlagda tomter på 
kronsätersvägen, rörbackavägen, sjö-te, 
smedstigen, lekstigen. söder om marma 
mellan järnvägen och marmafjärden 
finns ett planlagt område med 89 tomter 
för fritidsbebyggelse.

Foto: Karl Albin
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befolkningens och fastigheternas fördel-
ningen inom hela området år 200� är:
delområde  invånare fastigheter
marma (stationssamhället) 306 115
myrbo   50 2�
karlsäter     6   3
marma by  30 12
tensmyra   31 10
ambricka   30 12

Åldersfördelning 200� 
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-� 26 5,� �,5
5-9 16 3,5 5,6
10-1� 25 5,5 �,8
15-19 3� 8,1 6,2
20-2� 1� 3,� �,1
25-29 18 3,9 �,3
30-3� 26 5,� 5,9
35-39 23 5,0 �,3
�0-�� 30 6,6 �,0
�5-�9 �1 9,0 6,9
50-5� 32 �,0 6,8
55-59 28 6,1 8,0
60-6� 35 �,� 6,0
65-69 1� 3,� �,8
�0-�� 28 6,1 �,2
�5-�9 21 �,6 �,3
80-8� 2� 5,2 3,6
85-89   5 1,1 1,6
90-9�   � 0,8 0,8
95+   0 0 0,2

service och anläggningar
marma förskola.
kiosk
kyrka, kyrkogård
friluftsbad
idrottsplats, tennisbana 
lekplats
bangolf
boulebana
strandpromenad
flottningsmuseum
elljusspår
kanotled
folkets hus
småbåtsramp 
lantbrevbärare
returinsamlingsplats

befolkning i marma 
1980 – 200�  (inkl 
marma by, myrbo, 
tensmyra. ambricka, 
karlsäter)
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föreningsliv
Marma har flera föreningar. Flera anläggningar drivs av organisationer.

organisation   anläggning  
marma sportklubb   idrottsplatsen, elljusspår
marma scoutkår
marma fastighetsägareförening
marma kyrkliga syförening
folkets hus byggnadsförening  marma folkets hus
pro älvkarleby/marma
marma vision

Åldersfördelning i 
Marma och Älvkarleby 
kommun 2004-12-31
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1.6.5 Gårdskär
Med Gårdskär menas här tätorten 
Gårdskär och den spridda bebyg-
gelsen i anslutning till byn; Kilar-
na, Tisboda, Snåret och Tamsberg. 
Gårdskärs fiskehamn och Skepps-
holm fritidshusområde räknas också 
till Gårdskär.

Här finns rösen från brons- eller 
äldre järnålder, sannolikt uppförda 
på små kobbar i ett skärgårdsland-
skap. Det finns även flera gravfält 
från järnåldern – det största med 65 
stensättningar och en skeppssätt-
ning. Här finns också en runsten. 

Gravfälten och runstenen betyder 
att området koloniserades under 
vikingatiden. Ortsnamnet består av 
”gård” i betydelsen fiskeverke, fiske-
byggnad och ”skär” med betydelsen 
liten ö. Gårdskär hörde ända till 
1500-talets slut till Västlands sock-

Häradskarta 1864
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en. Då bestod byn av 12 gårdar, ett 
torp och en utjord.

Den var egentligen inte en enda by, 
utan flera små gårdsklungor med 
olika namn; Berget, Nedergården, 
Snåret, Malen, Västerboda, Fårskär, 
Tisboda. Med stora jordköp på 
1600- och 1700-talen hamnade näs-
tan samtliga hemman i brukens ägo. 
Varje gård hade ca 2 tunnland åker, 
varav hälften besåddes årligen. Äng-
arna var desto större och byn hade 
sammanlagt 900 tunnland slåtter-

mark – boskapsskötseln var viktig. 
Fisket har i alla tider varit ett viktigt 
komplement till jordbruket. Byn 
skiftades 1770 och 1828 men en-
dast ett fåtal gårdar flyttades. I mit-
ten av 1800-talet fanns inte mindre 
än 33 backstugor, flertalet sannolikt 
för fiskare – sk strandsittare.

Den häradsekonomiska kartan från 
1864 visar klungor med bebyggelse 
i första hand vid Berget, Skarpvre-
ten, Nedergården, Fårskär och Väs-
terbodarna, torp och backstugor 

och hur skiftesreformer flyttat ut tre 
gårdar. På kartan är också en skola 
markerad i samma läge som kom 
att gälla fram till nedläggningen på 
1990-talet.

Generalstabskartans visar i allt vä-
sentligt samma situation som den 
ett par decennier äldre häradskar-
tan. Genombrott för modern indu-
strialism med järnväg och ångdriven 
industri har här inte påverkat lika 
mycket som i andra delar av byg-
den. Genombrottet hade emellertid 

Generalstabskarta 
1878
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påskyndat befolkningsutveckling 
även här och kartan visar den tid 
när Gårdskärs befolkning var som 
störst. Kartan visar tydligt en riklig 
omfattning av sjöbodar i fiskeham-
nen liksom hur dagens vägar dit 
och till Långsand i allt väsentligt är 
desamma som de historiska.

Fiskehamnen har alltid hört till 
byn. Genom den betydande land-
höjningen har hamnplatserna flyt-
tats genom historien. Enligt en 
karta från 1711 låg den då öster 
om nuvarande hamn. På 1830-talet 

fanns 45 sjöbodar där hamnen är 
belägen i dag. Inloppet muddrades 
på 1920-talet. I början av 1950-ta-
let fanns upp emot 25 yrkesfiskare 
och tiotalet binäringsfiskare.

Den ekonomiska kartan från fem-
tiotalets början visar hur flera 
byggnader tillkommit och hur i 
första hand området mellan Väs-
terbodarna och Berget förtätats. 
De flesta husen har tillkommit norr 
om Gårdskärsvägen och här visar 
kartan hur också ett missionshus 
byggts. Söder om vägen i skolområ-

dets absoluta närhet har anlagts en 
idrottsplats.

Flygfotot över dagens Gårdskär visar 
hur ytterligare bebyggelse tillkom-
mit. I enlighet med planer från fem-
tiotalet har villatomter skapats både 
söder och norr om Gårdskärsvägen 
– utmed Slåttervägen, Sandvrets-
vägen och Dalvägen samt utmed 
Solvändan. På 80-talet planlades 
och exploaterades därefter området 
Byggvägen. Då tillkom också dag-
central och bostäder planerade för 
äldre. Sammanlagt har detaljplaner 

Ekonomisk karta 
1953
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för mer än hundra bostäder upprättats. 
Mindre än hälften av planerade tomter 
har emellertid blivit bebyggda. 

Flygortofoto 2004-07

Gårdskär har trots nytillskott i bebyg-
gelsen kvar sin karaktär av klungby och 
omges av ett än i dag brukat landskap.
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historien i årtal

1�00-tal byn består av 1� hemman
1��0 storskifte
1825  skolundervisning med ambulerande  
 lärare
1828 laga skifte
183� skola byggs i Gårdskär, leufsta bruk  
 bidrog 
1838 skolundervisning börjar med fast  
 lärare, johan hallenberg 
1919 missionskyrkan byggs
1919 ny skola byggs
1972 marken vid fiskehamnen övergick i  
 kommunens ägo
19�5 kommunen förvärvar marken för  
 idrottsplats och festplats
19�8 konsumbutiken läggs ned
1985 servicehus med dagcentral klar
1985  avloppsreningsverk byggs i fårskär
1992 bostadsrättslägenheterna vid bygg- 
 vägen uppförs
2001 iCa-butiken läggs ned
2004  förskolan flyttar till servicehuset
200�  ioGt-nto överlåter samlingslokalen  
 till Gårdskär.nu

befolkning
Gårdskärs befolkning var störst på 1890-
talet.  då bodde ca �50 personer där. på 
19�0-talet hade invånarantalet minskat 
till ca ��0. minskningen fortsatte fram 
till mitten av 19�0-talet och därefter har 
befolkningen legat på en stabil nivå och 
pendlat mellan 360 och 380.  i stort sett 
inom alla åldersklasser finns fler män 
än kvinnor i Gårdskär. totalt 192 män 
och 168 kvinnor. i kommunen totalt är 
könsfördelningen jämn.

Åldersfördelningen i Gårdskär följer 
i stort sett fördelningen totalt i kom-
munen. En avvikelse finns i gruppen yn-
gre än 30 år, som har en betydligt mindre 
andel än i kommunen totalt. andelen 
55-6� -åringar är större än motsvarande 
andel i kommunen. andelen ålderspen-
sionärer ligger på ungefär samma nivå 
som i kommunen totalt. 

sysselsättning
befolkningen i Gårdskär har, liksom 
överallt på landsbygden, under flera 
århundraden försörjt sig i huvudsak 
på jordbruk, skogsbruk och fiske. 
ända fram till 19�0-talet försörjde 
sig  ca �0 % av Gårdskärsborna på 
dessa näringar.  År 1990 (enligt fob 
90) var sysselsättningen hos nattbe-
folkningen (182 förvärvsarbetande) 
i Gårdskär enligt tabell till vänster.                                                                                            
                
företag
Enligt Bolagsverket finns ca 20 företag 
registrerade i Gårdskär. några av dessa 
är inte aktiva och ett par tillhör kategorin 
”hobbyföretag”. merparten av företagen 
tillhör tjänstesektorn.

pendling
enligt fob 90  var det 161 personer som 
pendlade ut från Gårdskär och 1 person 
som pendlade in. 22 personer hade 
arbetsplats i området.

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik kör bussar till/från 
Gårdskär med 15 turer mellan kl 06 och 
20:30 på vardagar. några turer går direkt 
till skutskär, andra till älvkarleby. på 
lördagar och söndagar går anropsstyrda 
taxiturer med busstaxa, fyra turer på 
lördagar och tre turer på söndagar.

bredband
Möjlighet till bredbandsanslutning finns 
(fiber eller ADSL2) för de flesta av hushål-
len.

vägnät
vägverket ansvarar för länsväg �62 
högmo – Gårdskärs fiskehamn.
berget-fårskärs vägförening ansvarar för 
fårskärsvägen.
nöttö-Gårdskärs vägsamfällighet ans-
varar för bunkvägen.
långsand-Gårdskär vägsamfällighet har 
vägen mellan Gårdskär (järpovägens 
slut) och långsand.
Gårdskärs vägförening ansvarar för 
resten av vägarna i byn.

skola, barnomsorg
En förskoleavdelning finns i Gårdskär.
elever i klass f-6 går i sörgärdets skola, 
klass �-9 i rotskärsskolan.

vatten och avlopp
Gårdskär förses med renvatten från 
kommunens centrala nät via två paral-
lella vattenledningar. tryckstegring sker 
i Gårdskär. avloppet tas omhand i Gård-
skärs avloppsreningsverk i fårskär.
kapacitet på vatten- och avloppsnäten tål 
anslutning av fler bostäder.

bebyggelse
enligt fob 90 fanns 16� lägenheter i 
Gårdskär varav 153 i småhus. efter 1990 
har 12 bostadsrättslägenheter uppförts 
vid Byggvägen. I dag finns alltså ca 
1�5 lägenheter i Gårdskär varav 165 i 
småhus. År 1985 byggdes 10 servicelä-
genheter vid sågvägen. förutom 1�5 
lägenheter finns ett 50-tal fastigheter 
som klassas som fritidshus. de största 
koncentrationerna av dessa finns i Får-
skär och skeppsholm.

tomter
Totalt finns 64 planlagda tomter i 
Gårdskär. i skubbviken och skarpvret är 
större områden planlagda för bostäder. 
Enstaka tomter finns i Västerboda, 
dalvägen, solvändan, nedergårdsvä-
gen, sågvägen, skarpvret, järpovägen. 
I Fårskär finns dessutom 7 st tomter 
för fritidsbebyggelse. flera av tomterna 
ligger på mark där med mindre goda 
grundförhållanden.

föreningsliv
Gårdskär har sedan länge ett rikt 
föreningsliv. flera anläggningar drivs av 
organisationer.

fakta Gårdskär

näringsgren   antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske  13  7
mineralutvinning  - -
tillverkning   �5 25
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning   3  2
byggverksamhet   19 11
varuhandel, restaurang, hotell 1�  8
samfärdsel, post, telekommunikation 16  9
bank, försäkring, uppdragsverksamhet   6  3
offentlig förvaltning och andra tjänster 6� 36              
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Åldersfördelning i Gårdskär 200�
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-� 21 5,8 �,5
5-9 19 5,2 5,6
10-1� 2� 6,6 �,8
15-19 13 3,6 6,2
20-2� 12 3,3 �,1
25-29 11 3,0 �,3
30-3� 22 6,1 5,9
35-39 25 6,9 �,3
�0-�� 21 5,8 �,0
�5-�9 26 �,2 6,9
50-5� 2� 6,6 6,8
55-59 35 9,� 8,0
60-6� 31 8,6 6,0
65-69 1� �,6 �,8
�0-�� 11 3,0 �,2
�5-�9 23 6,3 �,3
80-8� 1� 3,8 3,6
85-89   6 1,6 1,6
90-9�   � 1,1 0,8
95+   1 0,2 0,2

organisation     anläggning  
Gårdskärs Goif     idrottsplatsen, folkets park, elljusspår, bastu
pro Gårdskär
ioGt-nto Gårdskär
Gårdskär.nu     samlingslokalen
Gårdskärs bygderåd
Gårdskärs missionsförsamling   missionskyrkan
Gårdskärs smu
Gårdskärs hamnförening     småbåtshamn, slip, ramp
älvkarleby/Gårdskärs manskör
Gårdskärs vägförening
berget-fårskärs vägförening

service och anläggningar
skärgårdens förskola
kiosk
friluftsbad, stigenbergs
lekplats
idrottsplats/folkets park
bastubad
fritidsgård 
elljusspår
samlingslokal
missionskyrka
småbåtshamn med slip och ramp
lantbrevbärare
returinsamlingsplats

byggnadsperiod för småhusen
År        -1930     31-�0 �1-50 51-60 61-�0 �1-80 81-90 91-00 01-
antal        50         16               8               23              8               26              9           12
uppgift om byggnadsår saknas för 13 småhus. 

 befolkning i Gårdskär 1980 - 200�
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Åldersfördelning i Gårdskär och älvkarleby 
kommun 200�-12-31
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1.6.6 långsand
Med Långsand menas i detta doku-
ment Olsbäcken, gamla byn Långs-
and inkl Nabben samt den nybygg-
da delen Långsands fritidsby.

Boplatser har funnits i området se-
dan länge. Utgrävningar söder om 
Olsbäcken visar rester av järnål-
dersbosättningar. Mindre koncen-
trationer av bronsåldersrösen finns 
vid kusten öster om Långsand. På 

en karta från år 1700-talet visas be-
byggelse i Olsbäcken och Långsand 
(gamla byn) och hamnar är marke-
rade vid Olsbäcken och i Nabben.

I Olsbäcken finns idag bostadshus 
som troligen är uppförda i början 
av 1800-talet som skogsarbetar- och 
kolarbostäder. I Långsand finns bl 
a en arbetarbostad från 1700-talet 
bevarad.

Generalstabskartan från 1800-talets 
slut visar begränsat med bebyggelse 
vid vad som nu kallas gamla Långs-
and och vid hamnarna Nabben och 
Olsbäcken. På kartan är också mar-
kerad en mindre väg mot Sågarbo 
i öster och ännu enklare vägar eller 
stigar mot Gårdskär. Frånsett till-
skott av något enstaka mindre fri-
tidshus såg bebyggelsen ut så ända 
till sextiotalets mitt.

Generalstabskarta 
1878
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historien i årtal

1�00-tal byn består av .. hemman
1860-tal långsand: 3 backstugor.  
 olsbäcken: 1 jordtorp, � back- 
 stugor, 1 skogvaktarbostad
18�3 mindre skola inrättas i  
 sågarbo 
1919 ny skola byggs i sågarbo
1966 långsands fritidsby börjar  
 byggas
1990 vägen överboda – långsand   
 övertas av vägverket

Flygfotot över dagens Långsand visar 
kommunens största fritidssamhälle. 
Planerna för detta upprättades 1959 
och omfattade mer än trehundra 
tomter. Snart efter att planen börjat 
genomföras – 1968 – ändrades pla-
nen för den östra delen så att större 
fastigheter bildades.

Fritidsbyn började byggas år 1966 
och består i dag av ca 260 bebyggda 

fastigheter. Bebyggelsen har sedan 
länge alltmer fått permanentbo-
stadskaraktär.

Flygortofoto 2004-07
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befolkning
långsands befolkning började öka när 
fritidsbebyggelsen etablerades och har 
fördubblats sedan 1980.  ökningstak-
ten har avtagit efter 1995. År 200� var 
invånarantalet 232. Det finns fler män än 
kvinnor i långsand (12� män, 105 kvin-
nor). i kommunen totalt är könsfördelnin-
gen jämn. 

Åldersfördelningen i avviker väsentligt 
från den i kommunen. andelen barn 0-1� 
år är markant mindre än motsvarande 
åldersgruppgrupp i kommunen. även i 
åldersklasserna 15-�9 år är andelen min-
dre än i kommunen. däremot är ålder-
sklasserna 50-6� år stora och andelen 
betydligt större än i kommunen som 
helhet. andelen ålderspensionärer är 15 
% i långsand mot 19,5 % i kommunen, 
vilket betyder att gruppen i långsand är 
underrepresenterad.  

sysselsättning
befolkningen i långsand försörjde sig 
i huvudsak på jordbruk, skogsbruk och 
fiske innan inflyttningen till fritidsbyn 
började. År 1990 (enligt fob 90) var sys-
selsättningen hos nattbefolkningen (106 
förvärvsarbetande) i långsand enligt 
nedan.

företag
Enligt Bolagsverket finns 7 företag regis-
trerade i långsand. 

pendling
enligt fob 90  var det 101 personer som 
pendlade ut från långsand och ingen 
person som pendlade in. 5 personer 
hade arbetsplats i området.

kommunikationer
Upplands Lokaltrafik kör bussar till/från 
långsand med 11/1� turer mellan 
kl 06:20 och 20:30 på vardagar. på 
lördagar och söndagar går anropsstyrda 
taxiturer med busstaxa, fyra turer på 
lördagar och tre turer på söndagar.

bredband
Möjlighet till bredbandsanslutning finns 
(fiber eller ADSL2) för de flesta av hushål-
len.

fakta långsand

näringsgren   antal %
Jordbruk, skogsbruk, fiske  -   -
mineralutvinning   - -
tillverkning   30 28
el-, gas-, värme-, vattenförsörjning   1   1
byggverksamhet  10   9
varuhandel, restaurang, hotell   8   8
samfärdsel, post, telekommunikation   �   �
bank, försäkring, uppdragsverksamhet 12 11
offentlig förvaltning och andra tjänster 35            33  

byggnadsperiod för småhusen enl fob 90
År -1930   1931-�0 �1-50 51-60 61-�0 �1-80 81-90 91-00 01-
antal 1            1                      2             5             13             ��               5             3
Uppgift om byggnadsår saknas för 2 småhus. OBS flera äldre hus, som är klassade som frit-
idshus, saknas i denna statistik. organisation   anläggning  

långsands samfällighetsförening klubbstuga (blåsut), badplats, isbana, lekplats
älvkarleby kanotklubb  kanotcentrum
långsands tennisklubb  tennisbana
båtklubben nabben  småbåtshamn, ramp, stuga
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befolkning i långsand 1980 – 200� 

vägnät
vägverket ansvarar för länsväg �86 över-
boda – långsand fram till vändplanen 
vid lilljungfrustigen. långsand-Gårdskärs 
samfällighet ansvarar för vägen lång-
sand – Gårdskär samt vägen till nabben.
långsands vägsamfällighetsförening 
ansvarar för resten av vägarna i byn.

service och anläggningar
friluftsbad 
lekplats 
isbana
tennisbana
kanotcentrum
småbåtshamn med ramp
lantbrevbärare
returinsamlingsplats
skola, barnomsorg
förskola erbjuds i skutskär/älvkarleby.
elever i klass 1-6 går på bodaskolan i 
skutskär, klass �-9 på rotskärsskolan.

vatten och avlopp
långsand förses med renvatten från 
kommunens centrala nät via två paral-
lella vattenledningar som går under 
dalälven vid rotskär och även har en 
anslutning från överboda. trycksteg-
ring sker i rullsand och långsand. 
avloppet tas omhand i kommunens 
avloppsreningsverk i skutskär.
vatten- och avloppsnäten tål en viss ut-
byggnad med anslutning av nya bostäder.

bebyggelse
enligt fob 90 fanns �9 lägenheter i 
långsand (18� boende), samtliga i 
småhus. Efter 1990 flera fritidshus börjat 
användas för åretruntboende (jfr 232 
boende år 2004). Totalt finns närmare 
�00 fastigheter i långsand.

tomter
I Långsand finns 15 planlagda tomter 
som är obebyggda. dessa ägs av samfäl-
lighetsföreningen och ligger utspridda 
över hela området.

föreningsliv
långsand har några föreningar. flera 
anläggningar drivs av organisationer.

Åldersfördelning 200� 
Ålder antal  procent jfr kommunen
0-�   � 3,0 �,5
5-9   8 3,� 5,6
10-1�   8 3,� �,8
15-19 10 �,3 6,2
20-2�   6 2,5 �,1
25-29   8 3,� �,3
30-3� 11 �,� 5,9
35-39 13 5,6 �,3
�0-�� 16 6,8 �,0
�5-�9 11 �,� 6,9
50-5� 2� 10,3 6,8
55-59 �0 1�,2 8,0
60-6� 3� 1�,6 6,0
65-69 16  6,9 �,8
�0-��   � 3,0 �,2
�5-�9   8 3,� �,3
80-8�   1 0,� 3,6
85-89   3 1,2 1,6
90-9�   1 0,� 0,8
95+   0

Åldersfördelning i långsand 200�-12-31
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1.� reGionala 
samband
Med en alltmer globaliserad arbetsför-
delning och konkurrens blir det allt 
tydligare att regional samverkan krävs 
för att utveckla näringsliv och samhälle. 
Inom länet har sedan länge bedrivits 
samarbete för sjukvård och trafik inom 
ramen för landstinget och i många an-
dra frågor med stöd av länsstyrelsen. Se-
dan några år verkar ett regionförbund i 
Uppsala län som bland annat utarbetat 
ett omfattande program för utvecklat 
regionsamarbete.

Sammanfattande mål för den regionala 
utvecklingen återges i följande avsnitt 
Allmänna utgångspunkter och mål.  I 
det omfattande regionala samarbetet 
har bland annat skett utbyte om över-
siktsplanering. Ett särskilt samarbete 
har också inletts inom det så kallade 
CX-stråket – Uppsala, Tierp, Älvkarle-
by, Gävle och Sandviken bl a avseende 
översiktsplanering, utveckling av kom-
munikationer och bostadsmarknad.

Sedan länge har också skett ett samar-
bete med kommunerna i Gästrikland 
i regi av det så kallade Gästrikerådet. 
Sedan några år drivs bl a räddnings-
tjänst och återvinning i samarbete med 
Gästrikekommuner och nyligen har 
även ansvar för vatten- och avlopps-
försörjning överlåtits till en gemensam 
organisation. Med läget nära Gävle 
(1,5 mil) är många faktiska samband 
dit mer påtagliga än de söderut. Detta 
avspeglas inte minst i pendlingsmöns-
ter. Bilden över pendling i närområdet 
visar tydligt hur Älvkarleby i hög grad 
kan ses av som en del av en region kring 
Gävle.  Många Gävlebor arbetar på de 
stora arbetsplatserna i Älvkarleby – vid 
Stora Enso, Vattenfall Utveckling och 
kommunen. Många med arbete i Gäv-
letrakten bor i Älvkarleby.

Älvkarleby och Gästrikland ligger nära 

landets största och viktigaste region, dvs 
Stockholm – Mälardalsregionen. Re-
dan idag kan gästrikeregionen ses som 
en perifer del av landets största region. 
På sikt – med fortsatt regionförstoring 
– kan gästrikeregionen bli till en del 
av denna starka region. I konkurren-
sen med andra stora regioner i Europa 
behöver Stockholm - Mälarregionen 
växa till en större marknad. Gästrik-
eregionen är emellertid utsatt för stark 
konkurrens från många andra delar i 
Mellansverige. 

Även om bilden över pendlingsmöns-
ter visar på täta samband mellan kom-
munerna i närområdet visar en bild av 
pendling i hela riket på färre kontakter 
än i många andra delar av landet. Detta 
beror på en måttlig befolkningstäthet. 
Möjligtvis kan det till en del även vara 
en återspegling av regionens närings-
struktur. Utvecklingen i Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby liksom kom-
mundelar i Gävle som Bomhus och 
Norrsundet har i hög grad varit präg-
lad av ett fåtal stora och i första hand 
internationellt orienterade företag som 
varit tämligen oberoende av varandra. 
Det är möjligt att detta inneburit att 
trycket på utveckling av täta samband 
mellan samhällena varit mindre än på 
andra håll.

Genom att gästrikeregionen är en – i 
jämförelse – liten region med ringa be-
folkningstäthet och litet totalt befolk-
ningsunderlag kan krävas särskilt aktiv 
samverkan för att regionen ska kunna 
hävda sig. Särskilda ansträngningar 
kan inte minst krävas för att lyckas 
slå vakt om basnäringarna i regionen. 
De stora företag som fortfarande kan 
betecknas som regionens ryggrad är 
nu än mera internationaliserade än ti-
digare. De är därmed nu också ännu 
mera beroende av högteknologisk 
kompetens. För att vidmakthålla och 
utveckla hög kompetens krävs bland 
annat ett väl utvecklat lokalsamhälle.
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1.8 reGlerinG
Plan- och bygglagen anger att plan-
läggning av mark och vatten är en 
kommunal angelägenhet. Här före-
skrivs också att det ska finnas en ak-
tuell översiktsplan som ska omfatta 
hela kommunen och ge vägledning 
för beslut om mark- och vatten-
områden. En översiktsplan är inte 
bindande för myndigheter eller en-
skilda. Det är emellertid detaljplaner 
och områdesbestämmelser som upp-
rättas för begränsade områden.

Kommunens rättigheter och skyldig-
heter att planera har främst utvecklats 
under efterkrigstiden och till stor del 
i samband fastläggande av en social 

bostadspolitik i riksdagsbeslut 1947. 
Då infördes även rätt för kommuner 
att expropriera mark för att genom-
driva planer. Tidigare hade i första 
hand städer haft en mer begränsad 
rätt att planera vad som skulle vara 
kvartersmark och vad som skulle ses 
som allmän platsmark och väg. I Älv-
karleby bestäms mark- och vattenan-
vändningen av ett knappt hundratal 
detaljplaner och områdesbestämmel-
ser. Detaljplanerade områden redo-
visas i nedanstående bild och mer i 
detalj i bilaga 4.

Det så kallade kommunala planmo-
nopol som anges i plan- och bygg-
lagens inledning är emellertid om-

gärdat med betydande restriktioner. 
Mark- och vattenanvändningen är 
i mycket styrd också genom statlig 
reglering. I bygglagstiftningen finns 
generella regler för allt byggande, 
och även främst i jordabalken och 
i miljöbalken finns allmänna regler 
av stor vikt. I den senare finns inte 
minst lagen om strandskydd som är 
generell för hela riket och som först 
kom till på 1950-talet. 

Som ett resultat av den fysiska riks-
planering som inleddes i samband 
med 1960-talets industriella expan-
sion har också över hela landet be-
stämts vad som ska värderas som så 
kallade riksintressen med hänsyn till 
naturvård, kulturminnesvård, fri-
luftsliv, jordbruk, skogsbruk, fiske 
och försvar mm. Skyddet av riksin-
tressen lagreglerades i slutet av 1980- 
talet och länsstyrelsen bevakar att bl 
a kommuner inte planerar mm så att 
de skadas. I Älvkarleby är ansenliga 
delar av kommunens yta utpekade 
som riksintressen av olika slag och 
senast har en betydande yta stadfästs 
som nytt riksintresse för etablering 
av vindkraftsparker. Länsstyrelsen 
har också genom naturvårdsinven-
teringar mm pekat ut så kallade re-
gionala intressen som även dessa har 
betydelse i deras ställningstagande 
till kommunala planer mm.

Redan före det att reglering av riks-
intressen kom till fanns möjligheten 
att förordna vissa områden som natur-
reservat. I Älvkarleby finns också flera 
sådana liksom förslag till etablering 
av nya. Med medlemskapet i EU har 
senare tillkommit vissa internationella 
restriktioner och inte minst reglering 
av så kallade Natura 2000 områden. I 
Älvkarleby finns flera sådana.

La x ö n

La n f o r se n

Ro t s k ä rs l a nd e t

Områden med detaljplaner, stadsplan, byggnadsplan, områdesbest.



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

53

Ljus- och mörkgröna marker 
ägs av Bergvik Skog AB.

1.9 markäGo-
struktur
Markägandet i kommunen bär ännu 
tydliga spår av den historia som 
inneburit att järnbruk och skogs-
bruk tillägnat sig mycket stora om-
råden. I vidstående bild visas Berg-
vik Skog AB:s markinnehav. Som 
framgår av bilden ägs omkring tre 
fjärdedelar av marken i kommunen 
av detta företag. Andra större ägare 
är staten och kyrkan. Kommunen 
äger förhållandevis måttligt med 
mark – mindre partier med skogs-
mark, områden med soptippar, en 
del vägar och i övrigt strategiska 
områden inne i tätorterna – för sko-
lor och andra kommunala anlägg-
ningar – för vatten och avlopp mm. 
Det största innehavet för expansion 
av bebyggelse är ett skogsområde 
söder om Älvboda och Mon. 

Bergvik Skog har på senare år tyd-
ligt inriktat verksamheten mot att 
koncentrera sitt innehav till marker 
med högvärdigt produktiv skog. 
Bolaget strävar efter att avyttra an-
nan mark och för kommunen ak-
tualiseras därmed att ta ställning till 
om det finns anledning att förvärva 
ytterligare mark.

Markområden berörda av riksintressen och förordningar.

Kommunen berörs av sexton olika 
riksintressen och förordningar. Be-
rörda områden visas i nedanstående 
översikt. Närmare redovisning av 
riksintressen mm ges i senare avsnitt 
och i bilaga 1. I bilaga 16 Grönplan 
ges en mer fullständig redovisning 
av intressen etc gällande naturvård 
och friluftsliv. Som framgår av bil-
den är merparten av bebyggelsen 
berörd av riksintressen mm. Med 
en ambition att knyta ny bebyg-
gelse till befintlig blir även många 
utvecklingsområden berörda. Kon-

flikter och avvägningar berörs i det 
följande. Samtidigt förtjänar att 
framhållas att översiktsplanens an-
visning om utvecklingsområden i 
mycket är begränsad till att vara just 
en översiktlig utredning och yttring 
av kommunens vilja. Ingående ana-
lyser och bedömningar av respektive 
avvägningar mellan olika intressen 
måste i mycket hänskjutas till fort-
satt arbete med detaljplaner, områ-
desbestämmelser, byggnadsprogram 
och bygglovsansökningar mm.
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älvkarlebys vision
trygghet är en självklar faktor. såväl kommu-
nal som kommersiell service är väl utbyggd 
och lättillgänglig. stabil ekonomi borgar för 
kommunens handlingsfrihet.

Livsmiljö och livskvalitet Älvkarleby: 
- erbjuder i attraktiv miljö alternativa boende-
former som ger valfrihet genom hela livet.
- värnar naturliga förutsättningar för rika 
fritids- och kulturupplevelser.
- är en självständig kommun där trygghet och 
hälsa tillhör de viktigaste faktorerna för alla 
invånares välbefinnande.
- påverkar utvecklingen så att levnadsvanor 
och verksamheter främjar kretslopp och ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

Demokrati och delaktighet Älvkarleby:
- utvecklar de demokratiska formerna och un-
derlättar medborgarnas politiska delaktighet.
- präglas av en öppen dialog mellan politiker 
och allmänhet.
- beaktar och värdesätter människors åsikter.
- vågar fatta beslut.
- visar lyhördhet, respekt och acceptans för 
det politiska arbetet.

Utveckling och kommunikation Älvkarleby: 
- bidrar till ett stimulerande näringslivsklimat 
med den traditionellt starka industrin, tjänste-
sektorn och besöksnäringen som motor.
- medverkar till förbättrade kommunikationer 
som gynnar invånarnas frihet att välja livsstil 
och som präglas av omtanke om miljön.
- erbjuder i samarbete med näringsliv och 
högskola utbildning och forskningsmöjligheter 
inom områden som miljö, ekologi och energi.

- möter näringslivets behov av anpassning 
och specialisering genom möjligheter till 
spetskompetens och vidareutbildning.
- underlättar omställningen till och utveck-
lingen av lokalt producerad energi.

Den trygga vardagskommunen Älvkarleby:
- Gör naturliga mötesplatser tillgängliga för 
både unga och gamla.
- erbjuder barnomsorg, förskola och skola som 
präglas av kvalitet, lyhördhet och valfrihet.
- uppmuntrar och underlättar det livslånga 
lärandet.
- tillgodoser behovet av äldrevård och 
–omsorg genom anpassning till individens 
önskemål och en flexibel medicinsk och 
rehabiliterande verksamhet.
- utvecklar i samverkan arbetsmiljöer till 
förmån för folkhälsan.

nationella, regionala 
och lokala mål
Sedan millenieskiftet ska all verksamhet 
inriktas på att nå miljömål satta av riks-
dagen. Nästan alla har betydelse för fy-
sisk planering och särskilt målet ”God 
bebyggd miljö”. Målen anges härinvid. 
Också många av de mål som riksdagen 
satt för Folkhälso-, Transport- och En-
ergipolitik har stor betydelse för fysisk 
planering och anges även dessa invid. 
Där återges också de övergripande mål 
som gäller för Region Uppsala län och 
den Vision som gäller i Älvkarleby 
kommun. 

öp-mål
För översiktsplaneringen har nationella 
och regionala mål, visionsdokument 
och andra lokala måldokument sökt 
sammanfattas med rubrikerna ”Själv-
ständig kommun i livskraftig region” 
och ”Fortsätt utveckla industribygd 
till attraktiv livsmiljö” genom att sätta 
fram ”Älven och naturen som utgångs-
punkt” - ”och kulturmiljön”.

Självständig kommun i livskraftig region
Med visionsarbetet har slagits fast att 
kommunen även fortsättningsvis ska 
verka för att förbli en självständig en-
het. Den är samtidigt tydligt beroende 
av samarbete inom en region. Det är 

viktigt att planering mm inriktas så att 
denna som helhet blir fortsatt livskraf-
tig – ekologiskt, ekonomiskt och soci-
alt hållbar.

Fortsätt utveckla industribygd till 
attraktiv livsmiljö
Kommunen har liksom dess närregion  
en historia som industribygd – det är 
bruk för järn och skog och senare vat-
tenkraft som präglat trakten.  Brukens 
betydelse som arbetsgivare har minskat 
med rationaliseringar och – internatio-
nellt – ändrad arbetsfördelning. Kom-
munen har tidvis fått erfara vikande 
sysselsättning och minskad befolkning. 
De traditionella näringarna är centrala 
att bevara och utveckla. De kommer 
även fortsättningsvis att utgöra en 
ryggrad i försörjningen. De ger inte 
minst grund att utveckla näringar med 
miljö- och energiprofil. Samtidigt kan 
skönjas hur tillgången till arbete mins-
kar i betydelse för människors val av 
bostadsort. Med kommunikationer-
nas utveckling har det blivit möjligt att 
arbetspendla även långa sträckor och 
välja bostadsort efter den livskvalitet 
som en ort kan erbjuda under fritiden. 
Det kan också skönjas att en utveck-
ling där företag inte lokaliseras lika tyd-
ligt som tidigare utifrån de råvaror och 
kraftkällor en ort har att erbjuda utan 
mera efter dess humankapital. Även 

God bebyggd miljö
nästan alla av de sexton miljömålen har 
betydelse för fysisk planering och särskilt 
det femtonde – ”God bebyggd miljö”. 
enligt detta ska städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regio-
nal och global miljö. natur- och kulturvär-
den ska tas tillvara och utvecklas. byggna-
der och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 
det närmaste delmålet gäller planerings-
underlag och anger att senast 2010 ska 
fysisk planering och samhällsbyggande 
grundas på program och strategier för:

hur ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbeho-
vet minskar och förutsättningarna 
för miljöanpassade och resurssnåla 
transporer förbättras
hur kulturhistoriska och estetiska 
värden ska tas tillvara och utvecklas
hur grön- och vattenområden i 
tätorter och tätortsnära områden 
ska bevaras, vårdas och utvecklas 
för såväl natur- och kulturmiljö- som 
friluftsändamål, samt hur andelen 
hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt 
begränsas
hur energianvändningen ska effektivi-
seras för att på sikt minskas, hur för-
nybara energiresurser ska tas tillvara 
och hur utbyggnad av produktionsan-
läggningar för fjärrvärme, solenergi, 
biobränsle och vindkraft ska främjas.

•

•

•

•

2 allmänna utGÅnGspunkter oCh mÅl

lokala miljömål - se kommunens  
hemsida www.alvkarleby.se
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och föreningsaktiviteter liksom en väl 
utbyggd, skola, vård, omsorg och annan 
offentlig service. Älvkarleby har mycket 
av den lilla, trygga och ”nära” kommu-
nens kvaliteter. Med det korta avståndet 
till Gävle finns även närhet till mera 
urbana kvaliteter – ett rikt utbud av 
kommersiell service, nöjes- och kultur-
liv liksom högre utbildning och en stor 
arbetsmarknad. Restiden till Uppsala 
med ett än större utbud av allt detta är 
också kort med den snabba utveckling 
av såväl pendeltågs- som motorvägs-
förbindelser som skett under senare år.  
Älvkarleby utgör en del i en region med 
ett stort och rikt varierat utbud.
 
Utifrån detta är det önskvärt med en 
plan för att hantera en eventuellt ökad 
efterfrågan från bosättare och för att 
hantera företagsetableringar. Det finns 
skäl att överväga hur en långsiktigt 
hållbar balans mellan exploatering och 
skydd kan upprättas – att göra en avväg-
ning mellan att tillgodose efterfrågan på 
attraktivt boende inte minst i vattennära 
lägen och att bevara värden som strand-
skyddslag och utstakade riksintresseom-
råden är till för att skydda.

I ett första led framstår det som viktigt 
att se över hur naturtillgångar bör tas 
tillvara.

här har kommunikationerna en avgö-
rande betydelse. Också för företagen 
är det viktigt att erbjuda ett attraktivt 
lokalt samhälle.

Älven, skogen och bruken som 
attraktivt livsrum – contra som 
försörjningskälla
Älven skogen och bruken har utgjort 
bygdens näringskälla. Älven har gett 
värdefull lax och annan fisk, utgjort en 
strategisk transportled och gett kraft åt 
järnbruk, sågverk och modern elbaserad 
industri. Skogen har utgjort en central 
råvara för bönder, järnbruk, sågverk och 
massaindustri. Bruken har gett många 
arbete.

Det finns all anledning att även fortsätt-
ningsvis se tillgångarna som en värdefull 
grund för lokala näringar med djup 
tradition. Till dem hör inte minst också 
en besöksnäring med stor utvecklings-
potential. Det finns emellertid nu även 
skäl att se tillgångar som resurser för en 
rik fritid – att se älven, skogen och bru-
ken som ett attraktivt livsrum – contra 
som försörjningskälla. 

I Älvkarleby finns många värden i en 
natur med älv, hav och skog. Betydande 
värden finns också i den bebyggelse som 
till stor del formats av bruksnäringen. 
Här finns även ett gott utbud av kultur- 

Foto: Karl Albin

Nationella miljömål
1. begränsad klimatpåverkan
2. frisk luft
3. bara naturlig försurning
�. Giftfri miljö
5. skyddande ozonskikt
6. säker strålmiljö
�. ingen övergödning
8. levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. hav i balans samt levande kust och  skärgård
11. myllrande våtmarker
12. levande skogar
13. ett rikt odlingslandskap
1�. storlagen fjällmlijö
15. God bebyggd miljö
16. ett rikt växt- och djurliv

Nationella folkhälsomål
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. ekonomisk och social trygghet
3. trygga och goda uppväxtvillkor
�. ökad hälsa i arbetslivet
5. sunda och säkra miljöer och produkter
6. en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
�. Gott skydd mot smittspridning
8. trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från nar-
kotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet 
spelande

Nationella transportpolitiska mål
1. ett tillgängligt transportsystem.  
2. hög transportkvalitet. 
3. Säker trafik. 
�. God miljö. 
5. regional utveckling. 
6. ett jämställt transportsystem

Nationella energipolitiska mål
mål  har satts för elmarknadspolitik och politik för ett uthålligt 
energisystem. Dessutom finns mål med koppling till energi i mil-
jömålen och till politikområde skydd och beredskap mot olyckor 
och svåra påfrestningar.

Mål region Uppsala län
1.skapa attraktiva boendemiljöer och goda livsvillkor 
2. stimulera ett livskraftigt och konkurrenskraftigt näringsliv 
3. utveckla relevant kompetens för arbetsmarknaden 
4. Förbättra infrastrukturen och få en väl fungerande kollektivtrafik 
5. synliggör uppsala län nationellt och internationellt 
6. kraftsamla kring frågor om klimatförändringar och energi
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riksintressen:
k 1 älvkarlebyfallen (älvkarleby sn). 
k 2 marma läger (älvkarleby sn). 
n1 billuddenområdet
n2 bölsjön
n3 mararna
n� skälgrundsmyren
n5 ambrickafältet
n5� storfjärden
n69 Gårdskärskusten
n�0 komossen
C6 båtforsområdet
C1 nedre dalälven
dalälvens yttre fredningsområde 
(yrkesfiske)
nedre dalälven enligt � kapitlet mb 
natura 2000:
båtfors
marma
komossängen
flät
komossen
Gårdskärskusten
mararna
bölsjön
billudden
Gropholmarna
långsandsörarna
tångsåmurarna
västanån
östanån 

3 plan
3.1 allmänna 
intressen
3.1.1 naturvård och 
friluftsliv
Älvkarlebys rika mångfald
Floran och faunan i Älvkarleby kom-
mun är ovanligt rik. Den höga kalk-
halten i marken, landhöjningen och 
det faktum att Nedre Dalälven utgör 
den så kallade norrlandsgränsen, ib-
land även kallad limes norrlandicus, 
är starkt bidragande orsaker. 

Norrlandsgränsen är en klimatisk, 
topografisk, växt- och djurgeografisk 
övergångszon mellan norra barr-
skogsregionen och mellaneuropeiska 
lövskogsregionen. Det innebär att 
det i Älvkarleby kommun finns en 
mycket hög biologisk mångfald där 
såväl nordliga som sydliga biotoper 
förenas på ett för Sverige unikt sätt. 
Ek och ask är exempel på arter som 
har sin nordliga gräns i trakterna. Äl-
ven ökar även i sig själv den biologis-
ka mångfalden med en mängd bio-
toper i och i anslutning till vattnet.

Kalken gör att floran har en speciell 
sammansättning med många sällsyn-
ta växter och djur. Exempelvis finns i 
kommunen så mycket som tjugotvå 
arter orkidéer. 

Landhöjningen, som bland annat 
gör att nya småvatten bildas när vi-
kar snörs av, skapar unika förutsätt-
ningar för arter som gölgrodan som 
i Sverige endast finns vid nordupp-
landskusten.

Riksintressen
En stor del av kommunen har så 
höga naturvärden att staten utfärdat 
skyddsbestämmelser. Här finns så-
väl naturreservat som Natura 2000-
områden. Stora områden har också 
stadsfästs som varande av riksintresse 

för naturvård. Utöver detta har yt-
terligare områden klassats av länssty-
relsen som högvärdiga i ett regionalt 
perspektiv. Därtill gäller vid i allt vä-
sentligt alla vatten strandskydd om 
300 m. 

På nästa uppslag har på kartor mar-
kerats internationella, nationella 
regionala och lokala klassningar av 
naturvård och friluftsliv. Naturvär-
dena i kommunen är så höga att in-
emot hälften av dess yta är klassad 
som av riksintresse för naturvård och 
för friluftsliv eller som Natura 2000 
områden mm. Riksintressen mm re-
dovisas även i bilaga 1. I den grön-
plan som redovisas som bilaga i ett 
särskilt dokument lämnas ytterligare 
beskrivningar bland annat av de riks-
intressen som gäller i kommunen.

Grönplan
För närvarande saknas riktlinjer för 
hur kommunens höga naturvärden 
ska tas tillvara i lokal utveckling. 
Mot denna bakgrund har parallellt 
med och som ett led i arbetet med 
en översiktsplan utarbetats en första 
Grönplan. Denna redovisas som bi-
laga till översiktplanen i ett särskilt 
dokument.

Grönplanen ska ses som ett första 
steg mot en mer utvecklad planering 
av kommunens naturresurser. Den 
behandlar den gröna strukturen i tät-
orten och dess närhet. I detta första 
steg har tonvikt lagts vid utveckling 
av grönstruktur i Skutskär. Planen 
bör bland annat kompletteras med 
mer ingående behandling av grönst-
rukturen i övriga kommundelar.

Det är också angeläget att så snart 
som möjligt utarbeta ett naturvårds-
program som samlat beskriver kom-
munens natur och naturvärden samt 
vilka åtgärder som bör vidtas och 
vilka hänsynskrav som ska tillämpas 
i framtiden.

Utöver vad som anges i bilagan med 
grönplan behandlas nedan ny lag för 
strandskydd och förslag till bildande 
av nya naturreservat utmed älv och 
kust. Vidare behandlas friluftsliv och 
turism samt lämnas ett anslag till 
strategi för älvrummet.

den blågröna strukturen

i älvkarleby kommun
bilaga 16 till översiktsplan 2009
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ny strandskyddslag
Vid alla sjöar, vattendrag och hav i 
Sverige gäller generellt strandskydd. 
Syftet är att trygga allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv. Det generella strandskyddet 
omfattar både land och vatten 100 
meter från strandlinjen. Länsstyrel-
sen har emellertid bemyndigats att 
vid behov utvidga strandskyddet 
upp till 300 m. I Älvkarleby gäller 
utvidgat skydd om 300 m. 

Inom strandskyddad zon är det 
bland annat förbjudet att bygga 
eller att uppföra också mindre an-
läggningar som utgör hinder för 
allmänhetens rörliga friluftsliv eller 
kan skada flora och fauna. Det finns 
dock vissa möjligheter till dispens 
om det finns särskilda skäl. Strand-
skyddet kan också om det finns 
särskilda skäl upphävas vid detalj-
planläggning för ett visst begränsat 
område.

Den 1:a juli trädde en ny lag om 
strandskydd i kraft. Den syftar 
bland annat till att öka det lokala 
och regional inflytandet över skyd-
det. Kommunerna har nu getts hu-
vudansvar för att pröva frågor om 
upphävande och dispens. Vid beslut 
om såväl dispens som upphävande 
ska dock alltid ställas krav på att 
allmänheten ska garanteras fri pas-
sage längs stranden. Samtidigt har 
länsstyrelsens roll stärkts genom nya 
bestämmelser om att den ska bevaka 
strandskyddets intressen vid kom-
munal planläggning och överpröva 
kommunala beslut om upphävan-
den och dispenser.
 
Vissa lättnader ska ske i områden för 
landsbygdsutveckling där tillgången 
till orörda stränder är god och ex-
ploateringstrycket lågt. Samtidigt 
ska lagen stärka skyddet där strän-

derna redan exploaterats i hög grad. 
Utpekande av områden för lands-
bygdsutveckling ska ske i översikts-
planeringen. Enligt lagen har vidare 
länsstyrelserna getts i uppdrag att se 
över och ompröva förordningar om 
utvidgat strandskydd.

Ikraftträdande av lagändringar av-
seende områden för landsbygdsut-
veckling och utvidgat strandskydd 
har senarelagts. Vad gäller lands-
bygdsutveckling träder lagen i kraft 
först i februari 2010 och länsstyrel-
serna har getts tid fram till 2014 för 
att ompröva utvidgat strandskydd.

Varje kommun behöver göra en bred 
inventering av strandområden inför 
identifiering och avgränsning av 
lämpliga områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen.

I första hand är detta i Älvkarleby 
kommun aktuellt för älvrummet. 
Samtidigt med att en ny strand-
skyddslag som kan innebära vissa 
lättnader att bygga tillkommit har 
nämligen utarbetats ett förslag att 
göra större delen av kommunens 
kust till naturreservat.

Förslag till omfattande nybildning 
av naturreservat vid strandområden
Länsstyrelsen har utarbetat ett för-
slag till att hela kuststräckan och 
Dalälvens mynning ska förklaras 
som statligt naturreservat. Reser-
vatsbildning innebär ett mycket 
starkt skydd för naturen och där-
med även ett mycket påtagligt 
hinder för bebyggelseutveckling. I 
plansammanhang är detaljplanen 
det starkaste juridiska instrumentet. 
En reservatsbildning utgör ett ännu 
starkare instrument. En detaljplan 
har en genomförandetid om i regel 
femton år och kan ändras i en de-
mokratisk kommunal planprocess. 
En reservatsbildning kan i jämfö-
relse med detta mera liknas vid ett Foto: Karl Albin
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oåterkalleligt beslut. Det är därför 
av stor vikt hur reservatsbildningen 
bestäms och att den debatteras väl 
innan slutliga beslut fattas.

Med utgångspunkt i uppfattningen 
att naturvärden utgör en mycket 
central resurs för kommunen eller 
för att vidmakthålla och utveckla en 
attraktiv livsmiljö föreslås att kom-
munen ställer sig positiv till länssty-
relsens reservatsförslag. För att inte 
helt utmönstra möjligheter till be-
byggelse föreslås emellertid att två 
i sammanhanget mindre områden 
undantas från reservatsbildning – 
området kring småbåtshamnen norr 
om bebyggelsen på Kopphuslandet 
och ett område vid Sågarbo och 
Harudden.

Detta är områden som idag varken 
ingår i Natura 2000- område eller 
i område av riksintresse för natur-
vård. Det är också områden som se-
dan länge brukats för båt- och annat 
friluftsliv och där visst byggande ägt 
rum.

Utöver i nämnda vattennära områ-
den arbetar länsstyrelsen med för-

slag till reservatsbildning också för 
våtmarker i skogsområden.

Ett ytterligare strategiskt beslut gäl-
ler frågan om bildande av ett kom-
munalt naturreservat, eller annat 
skydd för naturområdet, på södra 
delen av Rotskär. 

Även i detta fall föreslås att ta ställ-
ning för att skapa ett skydd mot ex-
ploatering utifrån utgångspunkten 
att naturen utgör en avgörande re-
surs för kommunen.

Ett sådant ställningstagande innebär 
att naturvärden prioriteras framför 
att ge centralorten expansionsmöj-
ligheter i dess mest centrala parti. 
Skutskär har ett något udda bebyg-
gelsemönster. Orten kan betecknas 
som ett långt utdraget band med 
centrum i midjan - centrum ligger 
där bebyggelsebandet är som sma-
last. Med en expansion av bebyggel-
se på Rotskär skulle ett mera vanligt 
mönster kunna formas – en struk-
tur där centrum återfinns i mitten 
av det parti där bebyggelsen är som 
mest utbredd.  Trots detta föreslås 
således att Rotskär undantas från 

bebyggelse för att bevara ett vär-
defullt strövområde i centralortens 
mitt.

Undantag föreslås emellertid även i 
detta fall. I ett mindre område när-
mast befintlig bebyggelse och när-
mast gångbron över till Holmarna 
och centrum föreslås att hålla  möj-
ligheter öppna att skapa en begrän-
sad bebyggelsegrupp.

Det finns emellertid anledning att 
förse kommunens positiva ställning-
stagande till reservatsbildning med 
en reservation. Med reservatsbild-
ning skulle kommunen helt avhän-
das möjligheter att ordna med vat-
tennära boende utmed kusten. Med 
hänsyn till den osäkerhet som nu 
råder om kommunens möjligheter 
att som alternativ få till stånd visst 
boende närmare än 300 m från äl-
ven framstår det som rimligt att av-
vakta med reservatsbildning. Beslut 
om reservatsbildning bör således 
fattas först när frågor om områden 
för landsbygdsutveckling och frågor 
om utvidgat strandskydd klarlagts.
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pågående reservatsarbete
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friluftsliv och turism
Höga natur- och kulturvärden i kom-
munen har gett goda förutsättningar 
för utveckling av friluftsliv och tu-
rism. Dalälvsområdet från kommun-
gränsen i söder till mynningen med 
Billudden har också förklarats vara av 
riksintresse för friluftsliv. Även kust-
området är av stort intresse och inte 
enbart som rekreationsområde för 
kommunens invånare. 

Områdena är intressanta bland annat 
med de goda möjligheter de erbjuder 
för bad, fiske, camping, båt- och ka-
notliv, naturupplevelser och skogs-
promenader. Förutsättningarna för 
fiske är unikt goda –  rentav i ett in-
ternationellt perspektiv. Badstränder-
na vid kusten är unika i denna del av 
landet – Mellansveriges största strand. 
Även många kulturmiljöer – land-
skap, bebyggelse och kulturaktiviteter 
med Laxön som något av ett nav – är 
av stort intresse för dem som rör sig 
i promenader, på cykel eller i bil och 
buss.

Övriga delar av kommunen utgörs av 
skogsområden som även de är av in-
tresse som strövområden, för svamp- 
och bärplockning  och för jakt.

På nästa uppslag visas viktiga anlägg-
ningar och områden för friluftsliv och 
turism.

Friluftslivet och turismen i kommu-
nen är så omfattande att risk för kon-
flikt föreligger såväl med naturvård 
och kulturmiljövård som med boende 
och skogsbruk. 

Friluftsliv och turism är samtidigt av 
mycket stor betydelse för utveckling 
av lokal handel och besöksnäring. Fri-
luftsliv och turism är därmed av stor 
betydelse också för kommunal eko-
nomi och därvid inte minst för kom-
munens möjligheter att bedriva natur- 
och kulturvård. Friluftsliv och turism 
har också en mycket stor betydelse för 
att bibehålla ett gott lokalt serviceut-
bud för kommunens invånare.

Förutsättningarna för vidare utveck-
ling av friluftsliv och turism inom 
kommunen är goda. Det är av stor 
vikt att utvecklingen drivs så att den 
kan förenas med natur-, och kultur-
vård liksom med skogsbruk och så att 
störningar för boende vad gäller trafik 
mm minimeras. Det är emellertid av 
lika stor vikt att såväl natur-, och kul-
turvård som skogsbruk och planering 
för boende mm inriktas så att frilufts-

liv, turism och besöksnäring kan ut-
vecklas.

Campingplatser mm har till viss del vuxit 
fram successivt utan planläggning. Det 
är angeläget att i högre grad än vad som 
varit fallet upprätta planer eller områ-
desbestämmelser för utveckling av olika 
anläggningar där nämnda intressen kan 
vägas samman och förenas.

Av ett speciellt intresse inte minst för fri-
luftsliv och turism är en utredning som 
pågår om att eventuellt göra Nedre Daläl-
ven till ett Biosfärområde. Sådana områ-
den har etablerats i stora delar av världen 
på initiativ från FN-organet UNESCO. 
Ett biosfärområde kännetecknas både av 
dess stora naturvärden och av att det visar 
hur en positiv ekonomisk utveckling och 
hantering av naturtillgångar kan äga rum 
jämsides med att naturvärden vårdas. 
De skiljer sig därmed från den konserve-
rande inriktning som gäller för områden 
som nationalparker och naturreservat. I 
många länder har trakter som utnämnts 
till Biosfärområden erfarit en mycket god 
utveckling av turism och rörligt friluftsliv. 
FN-stöd har medfört uppmärksamhet 
och öppningar till internationella nätverk 
för kunskapsspridning mm liksom till 
olika forum som kan ge utvecklings-
stöd. 

Foto: Karl Albin
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anläggningar och områden för  
friluftsliv och turism m.m.
Sportfiske
Förutsättningarna för sportfiske är osedvanligt goda. Alla 
vatten i älv och hav är av intresse med många slag av fisk. 
Sportfisket nedströms fallen ger landets och ev Europas 
mesta fångst av lax och öring. Bas för sportfiske finns i Älv-
karleby vid fiskesportmuseum och fiskesportkontor (24) 
samt vid Sandörens fiskecamp (18).

Utomhusbad
1. Sandbankarna
2. Skutskärsbadet vid Bodaån
3. Kläckgrund
4. Brämsand – Rullsand. Stort havsbad 
5. Stakgårdsudden
6. Stigenbergsbaden 
7. Sandören
8. Älvkarleö bruk - Nygård
9. Marmafjärden

Småbåtshamnar
10. Rotskärsbron. Småbåtshamn för Skutskär med 
      60-talet båtplatser.
11. Älvskär - Rotskär. Småbåtshamn för Skutskär.
12. Sandören. Småbåtshamn för Älvkarleby.
13. Marmafjärden. Småbåtshamn för Marma.
14. Nabben. Småbåtshamn för Långsand.  
15. Gårdskärs fiskehamn. Småbåtshamn för Gårdskär.
16. Fårskär-Häcksören. Småbåtshamn för Gårdskär.

Campingområden
17. Rullsand – Brämsand. Område med 400 
      campingtomter, parkering för 1000 bilar, affär, 
      servering och campingstugor m.m. 
18. Sandören. Fiskecamp med c:a 30 stugor, och ett 
      60-tal husvagnsplatser, servicehus, servering m m.
19. Marma strand. Camping med 50-talet 
      campingplatser. 
20. Sågarbo. Stugby med 10 parstugor, servicebyggnad 
      m.m.  

Vandrarhem, hotell, museer och frilftsscener m.m.
21. Vandrarhem finns på Laxön i Älvkarleby där också 
      Turisthotellet ligger. 
22. Hotell vid Dragon Gate.
23. På Laxön finns hantverkshus, konst och 
      hantverksateljeer och Tom-Titt utställning m.m. 
24. Nära detta  finns också fiskesportmuseum och 
      fiskesportkontor. 
25. På Östanån finns hembygdsgård.

26. Älvkarleö Herrgård. 
27. Holmarna utomhusscen, bangolf och boulebana
28. I Marma flottningsmuseum, utomhusscen och bangolf.
29. Vid Dragon Gate finns ett större kinesiskt museum.

Leder och sportanläggningar m.m.
30. Upplandsleden anlagd av Upplandsstiftelsen
31. Vandringsled på Billudden.
32. På Storfjärden finns markerade kanotleder 
      Kanot kan hyras vid Naturskolan på Hyttön och 
      i Marma där även båt kan hyras.
33. Motionsspår finns i Skutskär och Marma

Fotbollsplaner finns i:
Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma 
och Gårdskär

Ishockeyhall och konstfrusen bandyplan finns i 
Skutskär.

Sporthall finns i:
Skutskär och Älvkarleby

Områden för motorsport finns i:
34. Fråganboområdet

Skoterleder finns i ett flertal skogsområden. 
Sträckning visas i Grönplanen.

Golfbana
35. Lugnet/VästanånLugnet/Västanån

Skjutbanor
36. Skjutbana gevär
37. Pistolskyttebana

Ridning
38. Ridhus i Ytterboda
39. Turridning i Karlsäter

Vattenskidåkning
40. Vattenskidsklubb

Allmänna strövområden
Skogar både öster och väster om älven erbjuder bär, 
svamp och vilt m.m.
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ett första steg till ut-
veckling av en strategi 
för älvrummet
Älvrummet utgör kanske kommu-
nens största resurs för utveckling av 
en attraktiv livsmiljö. Övervägande 
om hur det bör tas tillvara bör föregå 
överväganden om exploatering i dess 
närhet.

Älvrummet har exploaterats genom 
århundradena för många nyttoända-
mål - för odling och bosättning, för 
fiske, för transport, för att utvinna 
kraft och för sötvattensförsörjning 
och även för militära övningar i bro-
byggande.  På senare tid har det även 
exploaterats i många fritidssysselsätt-
ningar – för fritidsfiske, småbåtsliv, 
camping och bad mm. 
Med detta har det tillförts många kul-
turvärden. 

Älvrummet har emellertid också sar-
gats vilket är bakgrunden till varför 
det under senare decennier blivit fö-
remål för flera skyddsåtgärder i form 
av stadfästande av riksintressen för 
naturvård, friluftsliv och kultur och i 
form av statliga förordnanden om ut-
vidgat strandskydd. 

Utöver att skydda älvrummet finns 
emellertid skäl att se över hur det 
kan återställas och utvecklas. Trots 
att många utnyttjat älven framstår 
den nämligen i mycket också som en 
outnyttjad resurs. Det är bland an-
nat inte helt lätt att komma ned till 
den och för många kan det också vara 
svårt att röra sig nära den. Mycket 
framstår som önskvärt för att flera 
ska få tillgång till den. Det framstår 
som angeläget att upprätta en plan för 
älvrummet som inte enbart består i 
utstakning av skydds- och byggnads-
förbudszoner. 

I en älvplan kan bland annat anges 
hur promenadstråk kan ordnas, hur 
vissa naturpartier kan kultiveras och 

andra kanske ges ett starkare skydd. 
Där kan anges hur förutsättningar för 
båt-, fiske-, bad- och campingliv kan 
förbättras. Där kan även anges hur 
bebyggelse i vissa fall kan formas till 
stöd för att tillvarata älvrummets kva-
liteter bättre. Det finns skäl att skydda 
älvrummet mot fortsatt exploatering. 
Det finns skäl att vara starkt restriktiv 
till ytterligare verksamhet. Det finns 
även skäl att överväga eventuell ex-
ploatering med bostäder noga. Med 
en god planering kan emellertid viss 
bebyggelse också bidra till att älven 
blir mera tillgänglig.

Den kommunala ekonomin ger be-
gränsningar för åtaganden som mark-
förvärv, investeringar eller arbetsinsat-
ser för att utveckla älvrummet. Detta 
hindrar inte att det är av intresse att 
utveckla en strategi. Med grund i en 
sådan kan kommunen ta initiativ till 
och samordna åtgärder från många 
– markägare, föreningar och närbo-
ende m fl. Älvrummet behöver också 
genomlysas för att avgränsa områden 
för landsbygdsutveckling enligt ny lag 
om strandskydd.

Nedan kommenteras och ges förslag 
för olika delar av älven som underlag 
för diskussion om utveckling av en 
älvstrategi. En genomgång visar inte 
minst att närboende och föreningar í 
betydande utsträckning redan banat 
väg för vidare utveckling.

Älvmynningen och Bodaån
1. Mitt i mynningen ligger Kläck-
grund – en oas för bad-, båt- och 
friluftsliv som redan har naturskydd. 
Detsamma gäller för Lundkvisthol-
men. Närmast mynningen på fast-
landet ligger Häcksören – ett låglänt 
oexploaterat naturparti. Det ingår i 
planerat område för naturreservat. 
Här finns en vacker utkiksplats och 
badmöjlighet. Den stig som leder dit 
förtjänar att förbättras så att flera kan 
ta sig fram till platsen.
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2. Närmare bebyggelsen på Kopp-
huslandet finns en spontant framvux-
en mindre småbåtshamn – Rödsten 
–  med lång tradition. Hamnläget är 
bra och utsikten mot älvmynning och 
östersjö mycket vacker. Här finns för-
utsättningar att utveckla en mycket 
intressant hamnmiljö. Bebyggelse ett 
stycke in på land kan stärka platsen 
och göra den tydligare tillgänglig för 
en bred allmänhet. Detaljplan för 
hamn och bostäder bör upprättas.

3. Kopphuslandet med c:a 125 hus 
och arrendetomter detaljplanerades 
2000. Med detta legitimerades det in-
språktagande av mark ned till vattnet 
som pågått i många decennier. Priva-
tiseringen hade vid planläggningen 
drivits så långt att det framstod som 
orealistiskt att få till stånd en allmänt 
tillgänglig strandpromenad. Det finns 
emellertid ett antal passager ned mot 
vattnet planlagda som allmän plats-
mark. Den väg som leder genom be-
byggelsen erbjuder också många goda 
utblickar över å- och älvrum. 

4. På Rotskärslandet med c:a 35 hus 
och tomter har en liknande utveckling 
och motsvarande detaljplaneläggning 
ägt rum. Även här finns några mindre 
passager ned mot vattnet planlagda 
som allmän platsmark. Från områ-
dets nordliga del leder också en stig 
utmed kanalen mot Myrholmen. 
Denna kan med fördel bearbetas och 
göras mera synlig.

5. Nedanför småhusbebyggelsen ut-
med Fiskarvägen finns ett stort delvis 
något slyigt område med många spon-
tant framvuxna småbåtsbryggor för 
närboende. Strandremsan ger goda 
möjligheter att ordna ett fint prome-
nadstråk för en bred allmänhet.

Forma båtplatser, promenadstråk och 
stränder i samarbete med närboende
Sedan mera än ett halvsekel har små-
bryggor anlagts på långa sträckor 

utmed ån. För uppförande av en 
mindre brygga krävs inte bygglov. 
Däremot krävs strandskyddsdispens 
och godkännande av fastighetsägare. 
Dispens skall ha sökts hos länsstyrel-
sen. Kommunen  har nämligen inte 
delegerats rätt att ge dispens i icke 
bygglovpliktiga ärenden. Få om ens 
någon torde emellertid ha sökt dis-
pens och flertalet bryggor är byggda 
på bolags- eller kommunägd mark 
som många av allt att döma upp-
fattat som allmän egendom också 
tillhörig byggaren. Kommunen har 
som markägare inte ingripit aktivt 
mot den spontana anläggningen av 
bryggor.

Möjligheten att ha en båtplats nära 
sin bostad skattas högt. Det vittnar 
inte minst den rikliga förekomsten 
av bryggor om. Det framstår som 
lämpligt att även fortsättningsvis ge 
möjlighet för många att ha en båt-
plats. Att bereda sådana möjligheter 
framstår rentav som centralt i en strä-
van att erbjuda en  attraktiv livsmil-
jö. Bryggor och båtar berikar också 
vattenrummet. Ställvis ger emeller-
tid det spontana ”hembyggeriet” ett 
onödigt halvfärdigt och skräpigt in-
tryck. Ordningen har också varit for-
mellt otillfredsställande. Det har inte 
minst tett sig opraktiskt och orealis-
tiskt med länsstyrelsebevakning av 
detta byggande. Rätt att ge dispens 
har med ny lag om strandskydd dele-
gerats till kommunal nivå.

Marken nedanför Fiskarvägen ägs 
av kommunen. Den sköts av väg-
föreningen. I kontrakt mellan kom-
mun och förening skulle dels med 
enkla medel kunna ordnas med en 
god strandpromenad, dels en mer 
ordnad anläggning av bryggor med 
vilket också fler skulle kunna få till-
gång till båtplatser. En sådan modell 
skulle kunna tillämpas på flera stäl-
len utmed Bodaån liksom utmed de-
lar av älven.

På vissa sträckor har inte enbart an-
lagts bryggor utan tillstånd. Här har 
också muddrats och grävts kanaler 
genom uppgrundade partier alltefter-
som landhöjning fjärmat bryggplatser 
från vattnet. Också i detta framstår 
det som angeläget att få en mera ord-
nad utveckling till stånd. Även många 
grävningar och muddringar framstår 
som rimliga. Med rådande ordning 
står de emellertid i strid med regler 
för strandskydd och vattenverksam-
het. Frågan är emellertid om berörda 
sträckor bör ses som naturlig strand. 
Belägna i centralortens mitt och med 
en historia där rikligt med båthus fun-
nits utmed sträckan sedan långt mera 
än hundra år kan ifrågasättas om inte 
partiet från Kopphus- och Rotskärs-
landet uppströms till det centrala 
industriområdet borde betraktas och 
juridiskt hanteras som stadskaj snara-
re än som naturstrand. Det framstår 
som angeläget att i samråd med läns-
styrelsen söka upprätta en ordning 
där muddring och mindre grävning 
tillståndsmässigt kan förenklas och 
legitimeras.

6. Nedanför kyrkogården finns en 
småbåtshamn i Älvkarlebyhus regi. 
Gallring i strandpartiet inleddes 
nyligen för att förbättra utsikt och 
tillgänglighet och för anläggning av 
promenadstråk nära vattnet. Ett så-
dant kan tämligen enkelt föras vidare 
uppström under Rotskärsbron.

Från Rotskärsbron till  
centrala industriområdet 
 7. Nära brofästet finns en god ilägg-
ningsplats för båtar. Här kan göras 
plats för flera bryggor exvis enligt 
samma modell som bryggorna norr 
om brofästet. Även vid brofästet på 
andra sidan ån nedanför Rotskärs-
skolan finns ett utrymme där det 
är möjligt att ordna med småbåts-
hamn.
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8. Sträckan vidare uppströms är ett synnerligen cen-
tralt och strategiskt område för Skutskär och därmed 
för hela kommunen. Under 1900-talets stora tillväxt-
faser kom riks-/europavägen att bli en mycket på-
taglig barriär för utveckling av Skutskärs bebyggelse. 
Denna kom att avskärmas från ån med bebyggelsen 
på Rotskär som i allt väsentligt enda undantag. Ån kan 
därmed sägas ha fredats från exploatering. Stora delar 
har kommit att bevaras som oskattbara tillgångar. Här 
finns möjlighet att forma intressanta hamnkvarter eller 
en stadspark utmed vattnet kring ett bad ”mitt i sta´n”. 
Den gallring och anläggning av vattennära promenad-
stråk som nyligen inletts bör närmast kompletteras 
med anordnande av sitt-, grill- och fiskeplatser liksom 
lek- och sportytor mm. Området berörs vidare nedan i 
avsnittet om utveckling i kommundelar.

9. Holmarna utgör ett högst värdefullt mycket centralt 
frilufts- och nöjesområde ”i vattnet”. Den norra del 
som är avgränsad från parkområdet söder om gångvä-
gen till Rotskär, har stora orörda naturkvaliteter. Den 
kan med fördel inlemmas i planerat kommunalt na-
turreservat på Rotskär och här bör ordnas en naturstig 
enligt förslag från naturskyddsföreningen. Övriga delar 
bör som nu reserveras för frilufts- och nöjesändamål. 
Området förtjänar en betydligt bättre annonsering och 
entré från riksväg och centrum. Den är nu helt skymd 
och anonym och bilvägen omständligt ledd genom in-
dustrikvarter. 

10. Åstranden utmed Holmarna och vidare upp mot 
Kullen är oexploaterad. Här finns stora naturkvaliteter 
som bör bevaras men också göras mera tillgängliga. Ut-
med vattnet kan ordnas ett mycket vackert promenad-
stråk med enkla medel.

Upp mot det centrala industriområdet ligger en 
ängs- och betesmark som skötts med bistånd av na-
turskyddsmedel. Den bör även fortsättningsvis skötas 
som hage och utgör ett värdefullt inslag i centralortens 
grönstruktur.

11. Kullens fiskeläge är en idyll som förtjänar en om-
givning som kan ge ett bättre stöd för dess bevarande 
och utveckling. I dag finns endast en verksam yrkesfis-
kare i där. Det är emellertid ännu just yrkesfiske som 
tydligt präglar miljön. Här finns även en mindre bad-
plats som bland annat är ett uppskattat utflyktsmål för 
skola och daghem i närheten. Miljön belastas av den 
närliggande grusgropen som är en före detta grustäkt 
och reservvattentäkt.
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Planer har funnits på att fördjupa 
gropen och att i denna anlägga en 
småbåtshamn. De kan förtjäna att 
åter aktualiseras. Ett alternativ kan 
vara att omvandla gropen till en park-
miljö bland annat genom att med 
utfyllnadsmassor göra slänter mindre 
branta.

Längre uppströms finns ett fåtal min-
dre fritidshus av allt att döma spon-
tant tillkomna. Fortsatt fritidsboende 
bör kunna kombineras med anläg-
gande av en promenadväg för en bred 
allmänhet.  

12. I höjd med Tallmon är älvstran-
den mera brant än nedströms. Bebyg-
gelsen ligger också delvis tämligen 
nära vattnet men inte närmare än att 
det på hela sträckan finns tillräckligt 
utrymme för ett allmänt promenad-
stråk. Befintligt stråk förtjänar att be-
arbetas till ett mera lättillgängligt. Nere 
vid vattnet har närboende arrangerat 
småbåtsbryggor i riklig mängd. Ned 
till bryggorna har anlagts branta stigar 
eller trappor. Ställvis förtjänar miljön 
att ordnas. Ställvis gör den ett något 
skräpigt intryck. Ställvis bör också 
kunna ordnas med flera bryggor så att 
ännu flera närboende kan ges båtplat-
ser.

13. I likhet med älvstranden i jämn-
höjd med Tallmon är sträckan upp-
ströms till riksvägsbron brant. Denna 
sträcka är i allt väsentligt oexploaterad. 
En stig finns utmed vattnet. Denna 
kan med enkla medel göras mera 
lättgången och tillgänglig för en bre-
dare allmänhet. Med en viss gallring 
utmed stranden kan också älvens kva-
liteter framträda mera.

Marken ägs av kommunen. Den utgör 
kommunens största och förmodligen 
viktigaste markreserv för att kunna er-
bjuda ett attraktivt vattennära boende. 
I tidigare översiktsplan har kommu-
nen markerat en ambition att öppna 

för exploatering närmare vattnet än 
enligt det utvidgade strandskyddets 
300 meter. Det finns ingen anledning 
att ändra detta ställningstagande. Vid 
detaljplanering av området bör emel-
lertid en god tillgänglighet till älven 
för en bred allmänhet garanteras.

14. Stranden i Överboda är sedan länge 
exploaterad – med skärgårdskaraktär.  
Stranden är brant och erbjuder på få 
ställen nära tillträde till vattnet. Om-
rådet kan bli mera tillgängligt genom 
anläggning av en gång- och cykelväg 
som kan förbinda riksvägsbron med 
hängbron. Utrymme för ett fåtal vil-
latomter som inte skulle vara till men 
för rörligt friluftsliv finns. Detaljplan 
medger anläggning av småbåtshamn.

15. Området mellan Över- och Ytter-
boda är oexploaterat. Närmast vattnet 
finns ett smalt trädbryn som skiljer 
älven från hagar för hästhållning. 
Längre upp mot land vidtar skog 
genom vilken löper en cykelväg, och 
den allmänna vägen mot Rullsand 
och Långsand. Området bör bevaras 
som öppet haglandskap i vilket det 
är möjligt att ordna med vattennära 
strandpromenad. I skogsbrynet bör 
en måttlig exploatering med småhus 
kunna ske utan att inkräkta på rörligt 
friluftsliv. En exploatering kan för-
binda Överboda med Ytterboda. Tack 
vare hängbron är tillgängligheten till 
Skutskärs Centrum god. 

16. Hela strandområdet från Ytter-
boda och nedströms ingår i planerat 
naturreservat. Gräns för reservat bör 
dras så att mindre småbåtshamn vid 
Ytterboda möjliggörs. I området bör 
även läggas in ett reservat för att kun-
na ordna väg från Älvskär över älven 
enligt tidigare långsiktiga planer. Bil-
väg framstår nu som orealistisk men 
kan bli aktuell på längre sikt. Gång- 
och cykelväg kan bli möjlig inom när-
mare tid. 

Utmed vattnet är det idag svårt att gå 
mellan Åminne och Brämsand. För-
utsättningar finns dock för att ordna 
med en mycket vacker stig.

17. På Rotskärssidan av älven finns 
en strandnära promenadstig från 
Älvskär och runt öns sydliga udde. 
Älvskär är tillgängligt för en bred all-
mänhet. Myrholmen är naturskyd-
dad och ingår även i förslaget till ett 
nytt naturreservat.

Från riksvägsbron till Sand
18. Rastplatserna på ömse sidor om 
det västliga brofästet har ett bra läge 
nära älven men bör med gallring mm 
utvecklas så att resande får en bättre 
utblick över älvrummet. Från plat-
sen går en stig i vacker skogsmiljö 
mellan vattnet och den före detta 
grustäkt som nu utnyttjas för mo-
torsport. Denna stig liksom den på 
norra sidan av brofästet förtjänar att 
förbättras och annonseras tydligare. 
Med viss gallring skulle också bättre 
utblickar mot vattnet skapas.

19. Området på andra sidan älven 
är öppen ängsmark för hästhållning. 
Närmast vattnet finns ett smalt träd-
bryn. Markförhållandena medger 
anläggning av en promenadstig ut-
med vattnet. 

20. Marken närmast vattnet i golf-
klubbens område är  allemansrätts-
ligt tillgänglig. Tydligt gångstråk 
saknas emellertid liksom förbindelse 
med stigen i norr. Såväl i den norra 
som den sydliga änden av golfområ-
det finns möjligheter att anlägga en 
mindre småbåtsbrygga. Strömförhål-
landen mm försvårar annars bryg-
ganläggning på Västanåsidan som 
saknar de möjligheter till båtplatser 
som erbjuds på Östanåsidan.
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21. Mitt emot det vackra golfområ-
det på andra sidan älven ligger ett av 
älvrummets mest låglänta partier. Här 
är det enkelt att ta sig till vattnet som 
här också är lugnt och med såväl en 
mindre badstrand som en småbåts-
brygga. Utmed stranden finns ett 
parkliknande  lövskogsrum. 

I tidigare översiktsplan har kommu-
nen markerat en ambition att här 
exploatera med bostäder närmare 
vattnet än det utvidgade strandskyd-
dets 300 meter. Det finns all anled-
ning att stå fast vid detta ställningsta-
gande. Med en god planering skulle 
bebyggelse här kunna bidra till att ett 
mycket värdefullt strandområde öpp-
nades för en bred allmänhet. Områ-
det har potential att utvecklas till ett 
nytt Sand i mindre format och till ett 
centrum för hela tegelbruket. 

22. Norr om området vidtar en brant 
brink med en fin stig som förtjänar 
att bearbetas och göras mera tillgäng-
lig. Här är en vacker barrskog. Även 
mellan denna och tegelbruksvägen 
skulle viss bebyggelse kunna tillåtas 
närmare vattnet än enligt det utvid-
gade strandskyddet. Bebyggelse skulle 
med bibehållande av ett skogsband 
närmast vattnet inte inkräkta på älv-
rummet. Bebyggelse utmed vägen 
skulle även kunna bidra till att hålla 
det landskap öppet som annars hotas 
av snabb igenväxning.

Återskapa och utveckla rika naturvärden
23. Det vida älvrummet i jämnhöjd 
Sand och vidare uppströms mot kraft-
verket är centralt för fiske och turist-
näring liksom för Älvkarleby och hela 
kommunen. I mitten av rummet lig-
ger såväl Älvkarlebys badplats som en 
stor husvagns- och stugcamping – fis-
kecampen – och en småbåtshamn. 
Campingens huvudbyggnad rymmer 
såväl restaurang som konferenslokal. 
Här finns även den s k smedsladen 
med restaurant och hantverk. På se-

nare år har också tillkommit ett lä-
ger med indiantält och båthus för 
en kyrkbåt. Området har också en 
lång kulturhistoria. Det är bland 
annat platsen för det färjeläge och 
den marknadsplats som länge var av 
stor betydelse.

Denna del av älvrummet är mycket 
välfrekventerad och påverkad av 
mänsklig verksamhet. Här finns skäl 
att vara starkt restriktiv till ytterliga-
re exploatering. Här finns även skäl 
att överväga hur naturkvaliteter ska 
kunna återvinnas. Befintlig exploa-
tering med byggnader och husvag-
nar är så omfattande att ytterligare 
utbyggnad riskerar att innebära att 
trafikproblem ökar ytterligare och 
att natur-, skönhets- och trevnads-
värden går förlorade. Område för 
expansion föreslås därför reserveras 
i anslutning till den plats dit fiske-
kontor och fiskesportmuseum nyli-
gen lokaliserats. 

Utöver utvecklingen på fiskecampen 
har vattenkraftreglering inneburit 
problematiska konsekvenser. Med 
den ombyggnad för att utvinna 
mera kraft som ägde rum på 1980-
talet tillkom goda gångvägar utmed 
vattnet liksom en hängbro och 
holme som underlättar att röra sig 
mellan älvstränderna. Med bearbet-
ningen av älvrummet har emellertid 
också i stora delar följt mycket höga 
nakna och artificiellt formade brin-
kar. Anblicken av höga raka väggar 
med blottlagt grus inger en känsla av 
att befinna sig i en grusgrop snarare 
än i ett naturrum. Vissa gröna inslag 
finns och en beväxning av brinkarna 
pågår. De två decennier som förlöpt 
sedan ombyggnaden visar emel-
lertid att den är mycket långsam. 
Med tanke på detta älvrums stora 
betydelse såväl för fiske-, natur- och 
kulturturismen som för att skapa 
en attraktiv livsmiljö för kommun-
invånare  framstår det som mycket 
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angeläget att  påskynda beväxning. 
Älvrummet har förutsättningar att 
inte bara erbjuda ett utmärkt fiske 
utan även en betydligt rikare natur-
upplevelse. Även i denna del fram-
står det som viktigt att bevara och 
ställvis även förtäta trädridåer uppe 
på brinken så att bebyggelsen här 
inte förtar naturupplevelse.

Föredömlig strandpromenad
24. Nedströms kraftverket i jämn-
höjd med Kvarnskogen finns en 
mycket väl anlagd gångväg på den 
höga brinkens topp med en vacker 
utsikt över älvrummet. Den kan sät-
tas som ett föredöme för utveckling 
av långt flera strandpartier. Vägen är 
generös och med en god beläggning. 
Utmed den finns bänkar att vila på. 
Den är också belyst. Här kan även 
rörelsehindrade få tillgång till en 
vacker utsikt. Här är också ordnat 
med en mindre parkering för dem 
som vill promenera.

Utveckla vattenkraftspark
Här ligger också den så kallade bat-
teriverkstaden som nu förlorat sin 
funktion. Området skulle kunna 
utvecklas för anläggning av park 
och parkbostäder exempelvis för 
äldre. Det skulle kunna bli till en ut-
vidgning av vattenkraftparken.  Ett 
hinder är det upplag som Vattenfall 
ordnat vid kraftverket. Det är önsk-
värt att upplag på sikt arrangeras på 
annat ställe än i detta älv- och natur-
nära läge. En mer utvecklad park i 
anslutning till kraftverksbyggnaden 
med förlängning nedströms skulle 
vara av stort värde såväl för turism 
som för närboende.

Bevaka dammutveckling
25. Området med Laxön – fall-
området - utgör något av ett hjärta 
för hela Älvkarleby för att inte säga 
hela kommunen. Det genomgår nu 
en upprustning och nya verksam-
heter tillkommer. Inte minst finns 

planer på att utvidga turisthotellet 
med ytterligare hotellrum och med 
en större konferensanläggning mm. 
Området karakteriseras inte minst 
av dammanläggningarna. Utifrån 
senare års väderförändringar och 
naturolyckor pågår undersökningar 
om eventuellt behov av förstärkning 
och ombyggnad av dammar. Det är 
ännu oklart om dessa kommer att 
resultera i krav på högre konstruk-
tioner och invallningar. Inför even-
tuella ombyggnader framstår det 
som centralt att sådana inte ytter-
ligare tillåts inkräkta på de mycket 
höga naturvärden som finns i om-
rådet. Detsamma gäller för dess kul-
turvärden.

26. Östra älvsidan söder om dam-
marna är ett öppet område med 
bussterminal och parkeringar. Upp-
ströms ligger Vattenfall utvecklings 
laboratorier och kontor. Det är 
oklart hur pendeltågstrafik kommer 
att påverka busstrafik. På längre sikt 
kan behovet av en terminal minska. 
En stor del av området skulle där-
med kunna frigöras för andra ända-
mål. Asfalt skulle kunna omvandlas 
till park. Platsen ligger nära vatteny-
tan men det bör inte heller uteslutas 
att den kan vara lämplig att bebygga 
med ett par mindre flerfamiljshus 
arrangerade som vattenparkbostä-
der - exempelvis med karaktär som 
Vita Villan. Stranden vid Vatten-
fall utvecklings anläggningar ingår 
i bolagets verksamhetsområde men 
är dagtid allmänt tillgänglig. Upp-
ströms följer strandstig som utgör 
en del av Upplandsleden.

Återskapa del av järnvägspark
27. I ett examensarbete i landskaps-
planering har visats hur en strand-
promenad skulle kunna ordnas runt 
Stallforsfjärden. En gångbro skulle 
tämligen enkelt kunna byggas vid 
järnvägsbron. På västra sidan skulle 
den gamla järnvägsparken kunna 

ges en renässans som rekreations-
område med god vattenkontakt och 
med närhet till pendeltågsstationen. 
En gångväg mellan järnvägsbron 
och Stora Hallen skulle kunna gö-
ras till en del av Upplandsleden. 
Den skulle också bli en vacker led 
till tågstationen. Utmed vägen kan 
rast-, utkiks- och badställen ordnas. 
Med gångbro utmed järnvägen skul-
le området på östra älvsidan också 
hamna så nära pendeltågstationen 
att bostadsbebyggelse med god vat-
tenkontakt skulle kunna skapas här.

28. Strandlinjen mellan järnvägen 
och Älvkarleö bruk är låglänt med 
en vacker lövskog. Den är endast ut-
nyttjad för en mindre uppläggning 
av ekor och även här skulle kunna 
ordnas med en vacker strandprome-
nad. Väg ned till vattnet finns vid 
båtplatsen och utmed järnvägens 
södra sida. 

Värdefullt naturreservat
29. Den östra sidan av Stallfjärden 
uppströms järnvägsbron utgörs till 
stora delar av  höga brinkar med 
tät barrskog. Genom den går Upp-
landsleden. I den nordligaste delen 
finns en anläggning för vattenskid-
åkning och i den södra en rastplats. 
Fjärden avgränsas i söder av Lanfor-
sens kraftverk. Liksom för området 
norr om järnvägen är fågelvägen till 
den nya pendeltågstationen kort. 
Exploatering i denna del av fjärden 
är emellertid olämplig. Naturvär-
dena är mycket höga. Här finns inte 
minst naturreservatet Gropholmar-
na. Strandområdet mellan Nygård 
och Lanforsen är oexploaterad från-
sett bebyggelse och anläggningar vid 
kraftverket. Utmed stora delar av 
stranden finns gång- och bitvis även 
körväg. Här finns även badplats.

Utveckla sågdammen
30. Det före detta sågverksområdet 
vid Sågdammen är nu bevuxet med 
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inslag av rester från tidigare pro-
duktion. Rensning av sådana och 
anläggning av en mera lättillgänglig 
strandpromenad är önskvärd. Med 
stark efterfrågan på bostäder kan 
området även bli intressant att be-
bygga med vattenparkbostäder. En 
planering driven med stor hänsyn 
till den historiska bruksmiljön skul-
le kunna förhöja dennas värde.

Storfjärden
31. På Storfjärdens talrika holmar 
finns ett femtiotal mindre fritids-
stugor i huvudsak byggda av närbo-
ende på femtiotalet. Här finns även 
en enstaka jaktstuga och byggnad 
för flottning med längre historia.

För att skydda natur och allemans-
rätt har kommunen beslutat att 
inte medge ytterligare boplatser på 
fjärden. Med sina höga naturvärden 
bör den i första hand utvecklas så att 
den blir en än större tillgång för rör-
ligt friluftsliv. 

Stora delar av stränderna runt fjär-
den är mycket låglänta och sanka 
efter den uppdämning som skedde 
med anläggningen av Lanforsens 
kraftverk. Långa strandpartier ris-
kerar att översvämmas vid höga 
flöden. På fjärdens västra sida råder 
översvämningsrisk för  mycket vid-
sträckta områden. Det är inte en-
bart bebyggelse som är helt uteslu-
ten. Efter långa sträckor är det också 
svårt att anlägga vattennära prome-
nader. Runt fjärden finns emellertid 
många vägar och stigar som leder 
ned till vattnet. Här finns också på 
flera ställen vackra platser med god 
utblick över vatten och med välord-
nade rastplatser. De har till stor del 
arrangerats av närboende och av 
Upplandsstiftelsen som även ordnat 
ett fågelskådningstorn. På vattnet 
finns också vackra kanotleder. 

Båtplatser eller mindre hamnar finns 
på flera ställen – bland annat vid 

Lanforsen, Hålldammen, Marma 
och Ambricka båtstad. Det är även 
här i stor utsträckning fråga om 
spontant tillkomna anläggningar. 
Även här bör en mer ordnad utveck-
ling komma till stånd - inte minst 
så att ännu flera ska få tillgång till 
båtplats. Båtplatserna runt fjärden 
har emellertid överlag en mycket 
lång historia och faller väl in i den 
natur som här helt dominerar land-
skapsbilden.

Ta bort störande kraftledningar
32. Anblicken av den vackra fjärden 
från allfarvägen – från riksvägen vid 
Marma störs av de högspänningsled-
ningar med fundament och stolpar 
som står ute i vattnet nära stranden. 
De är starkt iögonenfallande och en 
avsevärd belastning för hela fjärden 
och för Marma. Det är i högsta grad 
angeläget att ledningarna tas bort 
och grävs ned. Även den transfor-
matorstation som ligger på den i öv-
rigt parkliknande stranden belastar 
upplevelsen av fjärden och Marma 
strand. Om stationen inte kan pla-
ceras på annat ställe bör den omgär-
das med ännu mera vegetation för 
lindra störningar av omgivningen.

33. Söder och uppströms Marma 
finns ett skogsområde som genom-
korsas av en kanal som grävdes för 
flottning till Karlholm.

Utmed stranden finns en väg som 
gör det möjligt att komma nära 
vattnet också med bil. Vid Marma 
by vidtar en vacker hagmark och väg 
tämligen nära vattnet. Skogsområ-
det är detaljplanerat för utbyggnad 
med ett nittiotal bostäder. Här finns 
med kanalen goda möjligheter att 
få till stånd en intressant vattennä-
ra bebyggelse. Området utgör den 
största utbyggnadsreserven i Marma 
där buller från militära skjutövning-
ar starkt begränsar utbyggnadsmöj-
ligheter.
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3.1.2 kulturmiljövård
Kulturmiljön i kommunen är väl be-
skriven i skriften ”Älven – skogen - 
bruken” (Kulturmiljöprogram för Älv-
karleby kommun 2002). Här beskrivs 
långt mer än värdefulla bebyggelsemil-
jöer. Här beskrivs också landskap och 
lämningar från industriell och militär 
verksamhet mm. Programmet är i för-
sta hand format för att vara lättillgäng-
ligt för en bred allmänhet – för att väcka 
medvetande om och intresse för kom-
munens kulturmiljöer. Det utgör först i 
andra hand en vägledning för planering 
och myndighetsutövning. För att reglera 
kulturmiljön krävs att programmet följs 
upp med regler i detaljplaner mm.

I kommunen finns ett statligt bygg-
nadsminne – Marma läger. Därutöver 
är miljön kring kraftverket, Karl XIII:
s bro, Turisthotellet och Laxön stadfäst 
som kulturmiljö av riksintresse. Marma 
läger är en arkitektur- och teknikhisto-
riskt värdefull miljö som tillkom i sam-
band med det långskjutande artilleriets 
utveckling under 1800-talets senare del. 
Bebyggelsen representerar genom sin 
påkostade arkitektoniska kvalitet va-
penslagets då stora betydelse. Området 
kring Älvkarlebyfallen visar tydligt på 
sammanhanget mellan naturförutsät-
tingarna och de miljöer som dessa gett 
upphov till genom Dalälvens strida for-
sar och de kommunikations-, militär- 
och kraftanläggningar som anlagts här 
under i huvudsak 1800-talet och 1900-
talets början.

Utifrån dagens värderingar kan konsta-
teras att många värdefulla miljöer gått 
förlorade. Inte minst har detta skett i 
samband med omfattande rivningar 
under efterkrigstiden under de så kall-
lade rekordåren. Under denna tid vär-
derades äldre byggnader inte lika högt 
som nu förutom att det då också ansågs 
nödvändigt med omfattande rivningar 
för att ge plats för bebyggelse med mo-
dern standard. Så togs exempelvis det 
mesta av bruksbebyggelsen i Skutskär 

bort för att ge plats för nya bostadsom-
råden. Även i Bodarna skedde en om-
fattande rivning. Detta kunde bl a ske i 
avsaknad av detaljplaner mm som gav 
äldre miljöer skydd mot rivning. En 
viss reglering för att skapa skydd har 
tillkommit. Det är emellertid angelä-
get att ytterligare miljöer ges ett skydd 
för att återstående kulturvärden inte 
även dessa ska gå förlorade.

Detaljplaner eller områdesbestämmel-
ser med syfte att skydda miljön har 
upprättats för Turisthotellet och Laxön, 
Sågarbo herrgård, Harnäs bruk, Älv-
karleö bruk, Mangrund och Kniven. 
Det är angeläget att skydd skapas för 
flera andra miljöer. Till dem hör inte 
minst den del av den riksintresseförkla-
rade kulturmiljön i kraftverksområdet 
som saknar skyddsbestämmelser lik-
som Haga och den äldre bebyggelsen  
kring kyrkan på Östanån.

Det är önskvärt att utarbeta ”bygg-
nadsprogram” med beskrivningar av 
generella förhållningssätt och karak-
tärsdrag samt rekommendationer för 
olika kommundelar – riktlinjer och 
anvisningar som både kan vara vägle-
dande för fastighetsägare och fungera 
som bedömningsgrund vid hantering 
av ansökningar om bygglov.

Det är också angeläget att se över och 
ändra befintlig reglering. Av de c:a 
hundra detaljplaner som reglerar be-
byggelseutvecklingen i kommunen är 
många äldre och upprättade utifrån 
idag med hänsyn till kulturmiljöer 
inaktuella värderingar. Vid planering 
är det även av stor vikt att uppmärk-
samma behov av respekt- eller buffert-
områden kring kulturmiljöer. 

Det är också av stor vikt att ställa krav 
på att kompletteringar underordnas 
och formas med stor respekt för be-
fintlig miljö. 

På nästa uppslag redovisas en karta 
med värdefull kulturmiljö.
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områden med kulturhistoriskt in-
tressanta bebyggelsemiljöer

Harnäs bruk. Bruksbebyggelse av stort kulturhis-
toriskt värde som förtätats. 
Fleräng/Lindsäng. Egnahemsområde från 1920-
talet.
Medora. Egnahemsbebyggelse från 1900-talets 
början.
Haga. Arbetarebostäder från 1880-talet.
Kyrkbyn. Egnahemsområde från 1917.
Bodarna. Tvåfamiljshusbebyggelse från 1890.
Västanån, Östanån, Tegelbruket. Kommunens 
historiska centralbygd före brukseran.
Högmo. Enstaka byggnader på jordbruksfastighe-
ten från 1830-talet. 
Murbron. Utflyttat torp
Älvkarleö bruk/Lanforsens kraftverk. Miljöer från 
såväl järnbruks- som tidig kraftverksera.
Hyttö bruk. Det minsta av kommunens järn-
bruk.
Ambricka by. Liten bybildning från 1840-talet.
Kronsäter. Byggd 1870 för Tierps Skogsskola.
Natanaelkyrkan. Uppförd 1926—1927 av Dia-
konistyrelsen.
Marma by. Liten bybildning med medeltida ur-
sprung. Bebyggelsen är från 1800—talets senare 
hälft.
Överboda prästgård. Huvudbyggnad uppförd på 
1780-talet och 1880-talet.
Hängbron. Bro över Dalälven mellan Mon och 
Överboda 1924 av ingenjörstrupperna.
Billhamn. Välbevarat fiskeläge från 1800-talet.
Sågarbo. Mindre herrgård med ursprung från 
1660. Byggd på 1720-talet.
Olsbäcken. Byggnader för kolare och skogsarbe-
tare från början av 1800-talet.
Gårdskärs fiskehamn. Traktens största fiskehamn 
vid slutet av 1800-talet.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Öarna Mangrund och Kniven. Mindre välbevarade 
sommarfiskeläger numera för fritidsboende
Gårdskär. Flera mindre bybildningar med anor från 
järnbrukstid och ännu äldre tider.
Fårskär. Väl bevarad bybildning med anor från järn-
brukstiden.

enstaka byggnader av intresse för 
kulturminnesvård
Ytterboda 1:18. Ekonomilänga från 1915 som tillhört 
herrgårdsanläggning.
Östanån 16:35. Älvgården. Fattighus/ålderdomshem 
uppfört 1893.
Östanån 3:7. Parstuga flyttad från Östanån.
Östanån 17:5. Parstuga flyttad från Östanån.
Östanån 2:51. Två mindre bostadshus troligen från 
1700-talet kring gemensam gård.
Östanån 13:57. Murbron. Torp med enkelstuga troligen 
från 1800—talets mitt.
Långsand 1:5. Arbetarbostad från 1700-talet. Två en-
kelstugor
Tisboda 6:445. Ursprungligen arrendegård under Löv-
sta Bruk. 

Utförligare redovisning finns i kommunens kulturmiljö-
program ”Älven Skogen Bruken”

fornminnen av särskilt intresse
Vidhällarna
Västanå
Rörbacka
Gårdskär/Tisboda
Gropsvi
Kilarna
Fårskär

Utförligare redovisning av fornminnen finns på riksan-
tikvarieämbetets hemsida.

22.

23.

24.
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3.1.3 boende
En framskrivning av befolkningen 
utifrån utvecklingen under senare 
år visar på att den troligen kommer 
att öka för att uppgå till c:a 9200 
personer 2014. Översiktsplanen är 
emellertid inte uppbyggd utifrån 
behov av markreservationer för bo-
städer mm med denna tidshorisont. 
Den är inriktad på reservation av 
mark mm för en mycket långsiktig 
utveckling. För planen har inte satts 
upp något bestämt tidsspann.  

Under en tämligen lång följd av år 
– under hela 2000-talet – har kom-
munen som en återspegling av ut-
vecklingen i riket haft en stabil och 
gynnsam utveckling. Den ekono-
miska tillväxten i landet har varit 
så oväntat stark att det efterhand 
funnits skäl att skapa beredskap 
för en utveckling likartad den un-
der efterkrigstidens rekordår. Med 
det senaste året har emellertid följt 
en osäkerhet om hur internationell 
ekonomi kommer att utvecklas och 
påverka svensk ekonomi med dess 
mycket starka exportorientering. 
Det har nu åter aktualiserats att ska-
pa beredskap inför nedgång. 

Historisk erfarenhet från kommu-
nen – och då framförallt från Skut-
skär – visar att kast mellan olika 
skeden kan bli mycket tvära. Det 
kan långtifrån uteslutas att liknande 
kast kan komma även i framtiden.

Kommunen är numera knuten till 
en större arbets- och bostadsmark-
nadsregion än tidigare. Denna 
nordliga region har nu också med 
förbättrade kommunikationer knu-
tits närmare landets största region. 
Detta kan motverka uppkomst av 
lika starka nedgångar som de under 
1970 och 30-talet. 

Som framhållits i avsnittet om kli-
matförändringar kan inte minst 

sådana medföra stora förändringar 
som snabbt kan innebära såväl ökad 
som minskad tillväxt av befolkning 
och ekonomi.

Många utbyggnadsalternativ
De förslag som visas i det följande 
motsvarar ett antal bostäder som 
vida överstiger aktuell efterfrågan 
eller den som kan förutses i en nära 
framtid. 

Förslagen till utbyggnadsområden 
i planen ska ses som en generalin-
ventering av möjligheter att bygga 
ut inte minst för att väcka intresse 
att investera. Aktuell bostadsefter-
frågan är måttlig. Tydligast investe-
ringsintresse visar enskilda hushåll 
som vill styckebygga enfamiljshus. 
Visst intresse kan också skönjas 
från företag att investera i villa-
byggande. Intresse att investera i 
flerfamiljshus framstår som mindre. 
I beståndet av flerfamiljshus är c:a 
5 procent av bostäderna outhyrda. 
Den största byggaktiviteten består 
i att enskilda bygger om eller till 
småhus och då inte minst i sam-
band med att fritidshus omvandlas 
för permantboende.

Förslagen är endast till begränsad 
del formade med tanke på särskilda 
boendeformer. Allmänt kan kon-
stateras att utbudet av bostäder 
med bostadsrätt är begränsat. Det 
är också önskvärt att utveckla ett 
bostadsutbud som är attraktivt för 
äldre utan hemmaboende barn och 
som inte är i behov av omsorg – inte 
minst för att frigöra delar av små-
husmarknaden för barnfamiljer. 
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Förslag har också förts fram i fullmäk-
tige om att ordna område med kolo-
nibostäder. För så kallat hästboende 
finns en tydlig efterfrågan och det är 
även befogat bereda mark för flera fri-
tidsbostäder. Också för mera tillfälligt 
fritidsboende – i campingstugor mm - 
finns skäl att reservera mark. Flertalet 
av dessa olika boendeformer kan tän-
kas i många föreslagna utbyggnads-
områden. I den mån det är befogat 
att reservera ett område för ett särskilt 
boende anges detta i beskrivningen av 
de olika utbyggnadsområdena.

Successiv utbyggnad
Det finns ingen anledning att planera 
för helt nya samhällen vid sidan av de 
tätorter som redan finns. Förslagen är 
därför så gott som uteslutande forma-
de för utbyggnader i direkt anslutning 
till befintliga samhällen.

Kommunikationsnära lägen
Utbyggnadsmöjligheter har i första 
hand sökts i lägen nära kollektiv trafik 
för att minimera transporter. Många 
väljer att gå eller cykla till resecentra 
för pendeltåg  mm om avståndet inte 
överstiger 1-2 km. (I utredningskar-
torna har cirklar med dessa radier och 
med centrum vid tåghållplatser mar-
kerats).

Bebyggelsestråk som  
fond kring vattenrum för alla
Stora delar av bebyggelsen ligger re-
dan som stråk utmed vatten. Andra 
färdvägar och försörjningskällor har 
emellertid med tiden allt mera kom-
mit att styra bosättning och bebyg-
gelse. Detta har till viss del lett till 
att vattenrummet blockerats – till 
att vissa delar avskurits från vatten-
kontakt. Det framstår som angeläget 
att se över om denna utveckling kan 
vändas så att kontakten med vatten-
rummet förbättras. Det finns skäl att 
överväga om bebyggelse kan planeras 
mera medvetet som stråk utmed och 
som fond kring vattenrummet.

Vattenrummet är en tillgång som 
värderas mycket högt av många och 
det finns en mycket tydlig efterfrågan 
på strandtomter. Även en omfattande 
exploatering av sådana skulle emel-
lertid komma få till del. Flertalet 
skulle i stället avskärmas mera från 
vattenrummet. Exploatering riskerar 
också att förstöra naturkvaliteter för 
allmänhetens rörliga friluftsliv och 
inte minst för en värdefull fisketu-
rism. Även om förslag till ny lag om 
strandskydd med vissa lättnader för 
att bygga vattennära skulle genom-
föras gäller vidare att det av allt att 
döma snarast skulle bli ännu svårare 
eller helt omöjligt att bilda tomter 
med direkt vattenkontakt.

Utbyggnadsförslagen har i första 
hand formats med tanke på att flera 
ska få tillgång till ett vattenrum i vil-
ket naturkvaliteter återskapas i stället 
för att exploateras.

Delvis nya bebyggelsemönster
En ytterligare utgångspunkt för för-
slag till utbyggnadsområden har varit 
att bereda rum för delvis nya bebyg-
gelsemönster som komplement till 
befintliga.

I viss utsträckning finns skäl att be-
reda rum för relativt tätt boende 
– främst centralt i de största orterna 
och främst för att skapa alternativ för 
äldre utan hemmaboende barn.
Merparten av utbyggnadsförslagen 
är emellertid utformade i första hand 
för ett mera glest boendemönster än 
det förhärskande.

Merparten av efterfrågan gäller av allt 
att döma tämligen stora bostadstom-
ter. Det finns emellertid även andra 
skäl att planera för ett mera glest 
mönster.

I egnahemsrörelsens skede karaktäri-
serades bebyggelsemönstret av tämli-
gen stora privata tomter bland annat 

för odling. Den allmänna marken 
bestod i gator eller vägar. Allmänna 
platser eller grönrum saknades eller 
var inskränkta till att någon gatu- el-
ler vägkorsning vidgats något till en 
torgliknande plats.

Med efterkrigstidens småhusbyg-
gande kom mindre privata tomter 
och allmänna grönrum – lek- och 
idrottsplatser mm mellan tomterna. 
Vissa rum formades också som stråk 
med gång- och cykelvägar till skolor 
och centrumanläggningar.

Det finns goda skäl att söka forma 
mera grönstråk för samma ändamål 
men även till andra målpunkter lik-
som även för att medvetet skapa kor-
ridorer för flora och fauna. Utöver 
till skola eller centrumanläggningar 
finns skäl att forma stråk som leder 
ut till strövområden och till vatten-
rum. Utöver att skapa parkliknande 
grönytor finns skäl att låta en rikare 
naturlig mångfald breda ut sig mera 
mellan bebyggelsegrupper såväl för 
flora och fauna som för närboende 
och ett rörligt friluftsliv.

Utveckling av vägbyggnads- och VA-
teknik underlättar att skapa bebyggel-
semönster med ”mindre skogsbyar”.
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3.1.� verksamhet
Industriell verksamhet
Massaindustrin vid Skutskärs bruk ut-
gör något av en ryggrad i kommunens 
ekonomi och för många andra företag 
i trakten. Stora Enso Pulp AB är även 
en exportindustri av nationellt intresse 
som ett av landets större sulfatmassa-
bruk.  I pågående översyn för att skapa 
ett skydd för vissa industriområden 
har länsstyrelsen mot denna bakgrund 
funnit det befogat att preliminärt peka 
ut bruksområdet med hamn som ett 
riksintresse. Detta innebär bland an-
nat att det är av stor vikt att plane-
ring inriktas så att verksamheten inte 
hindras. Däremot finns inget behov 
av att utvidga industriområdet. Det 
rymmer med gällande detaljplan och 
med pågående utfyllnader stora möj-
ligheter till expansion och ytterligare 
verksamheter. .Ett likartat förhållande 
gäller för flertalet andra av de nio olika 
industriområdena i kommunen.

Sysselsättningen inom tillverkning och 
industri har minskat under en lång tid 
men är fortfarande omfattande i  för-
hållande till läns- och riksgenomsnitt. 
Det är troligt att den kommer att fort-
sätta att minska till följd av rationalise-
ringar mm. Det finns endast begränsat 
behov av att reservera ytterligare mark 
för tillverkning och industri. Rentav 
kan ett par områden som aldrig ex-
ploaterats eller där verksamhet upp-
hört avvecklas i en strävan att lindra 
störningar och att skapa attraktiva 
boplatser.

Förutom i verksamhetsområdet vid 
Skutskärs bruk finns visst utrymme 
för komplettering även i norra indu-
striområdet.

Det centrala industriområdet bör 
inte utvidgas. Verksamheten på in-
dustriområdet vid Mon har upphört 
och rättighet att bedriva verksamhet 
där bör hävas för att utmönstra risk 
för störningar av befintlig bebyggelse 

och för kommunens kanske viktigaste 
utvecklingsområde för boende. Det 
södra industriområdet bereder flera 
expansionsmöjligheter och kan vid 
behov utvidgas vidare söderut.

I Älvkarleby har efterfrågan på ut-
rymme för industriell verksamhet 
varit svag. Det område som planlagts 
för verksamhet mellan Riddersdal och 
riksvägen har inte till någon del explo-
aterats och föreslås ändras till område 
för utveckling av boende. Industriom-
rådet i gällande översiktsplan mellan 
byggmaterialmarknad och idrottsplats 
föreslås utgå för att motverka risk för 
störningar av närboende, natur och 
idrottsplats. Vid behov bör mark kun-
na ordnas öster om riksvägen och norr 
om dennas sträckning mot Karlholm. 

I  Älvkarleö är lokalerna  i industri-
området för f d Isolerprodukter i det 
närmaste fullt utnyttjade.  Begränsat 
utrymme för ytterligare verksamhet 
finns inom området.  En utvidgning 
av området skulle riskera komma i 
konflikt med kultur-, boende- och 
naturmiljö. Bland annat därför skapas 
reservutrymme för småindustri och 
hantverk i stället nordväst om  Älv-
karleövägens korsning med järnvägen 
i anslutning till det område där ett be-
handlingshem nu etablerats.

I Marma finns outnyttjad kapacitet i 
det södra industriområdet. Med den 
omläggning av järnvägen som skett har 
ytterligare mark figjorts. En förutsätt-
ning för att denna ska kunna utnyttjas 
för verksamhet är emellertid att sådan 
kan förenas med behov av skydd för 
reservvattentäkten i Marma. Marken 
ligger idag inom skyddsområde. Ar-
bete har inletts vdi Gästrike Vatten för 
att se över de olika skyddsområdena i 
kommunen. En eventuell utvidgning 
av verksamhetsområdet måste också 
göras så att den kulturskyddade mil-
jön vid Marma Läger inte skadas.

I anslutning till Dragon Gate har i ti-

Foto: Karl Albin
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digare översiktsplan avsatts ett område 
för utveckling av handel men även 
för hantverk och lättare industri m.m. 
Detta föreslås ökas för att ge ytterligare 
utvecklingsmöjligheter.

I Gårdskär och Långsand framstår det 
inte vare sig vara lämpligt eller finnas be-
hov av att avsätta verksamhetsområden. 

Täktverksamhet
I kommunen finns tre sand- och grus-
täkter med pågående verksamhet och en 
bergstäkt. De största sand- och grustäk-
terna finns vid Fråganbo och Stallmon. 
En mindre täkt finns vid Bultbo. Vid 
Fråganbo görs nu uttag i endast ringa 
utsträckning. Täkten används till större 
delen för motorsport. Uttag i större om-
fattning sker i täkten vid Stallmon. Hu-
vudsakliga avsättningsområden för den 
sand och det grus som tas ut är närlig-
gande tätorter som Skutskär, Älvkarleby 
och Mehedeby. Behandling av ansökan 
om ytterligare uttag om 500000 ton på-
går. Täkten ligger inom yttre skyddsom-
råde för kommunens huvudvattentäkt 
och bitvis även inom inre skyddsområd. 
Utvidgning norrut hindras av detta och 
söderut av militärt område.  Länsstyrel-
sen anser allmänt att uttag av naturgrus 
ur åsar bör ersättas av bergkross och 
andra alternativa material. I gällande 
översiktsplan markerat verksamhetsom-
råde ändras inte i avvaktan på pågående 
prövning av uttagsansökan vid Länssty-
relsen och på av Gästrike Vatten inlett 
arbete med översyn av skydd för åsens 
grundvattenmagasin inom ramen för 
upprättande av en långsiktig vattenför-
sörjningsplan.Utöver för Stallmon finns 
av allt att döma inget behov av att ut-
vidga täkterna.

Avfallshantering
Kommunal hantering av avfall har upp-
hört med det samarbete som inletts med 
Gästrike återvinnare. För verksamheten 
vid Skutskärs bruk finns en industri-
tipp i Bultbo. Inget behov finns nu att 
utvidga det tillstånd för tippning som 
föreligger. Sedan några år driver företa-

get Econova i Älvkarleby/Dragmossen 
en anläggning för återvinning av avfall 
från såväl industrier som kommuner. 
Econova driver i anslutning till denna 
verksamhet även odling av energiskog. 
Dess verksamhetsområde ansluter till 
område med vägreservat i tidigare över-
siktsplan. Det ansluter också till område 
där det kan vara lämpligt att avsätta 
mark också för annan verksamhet. En 
större markyta markeras i översiktspla-
nen som utredningsområde för vilket 
närmare bör klargöras hur vägdragning, 
nytt verksamhetsområde och Econovas 
verksamhet kan samordnas. Den åter-
vinningsstation för kommunen som 
funnits vid Dragmossen ska inom kort 
flyttas till det södra industriområdet i 
Skutskär.

Fiske, jord- och skogsbruk
För jordbruk eller yrkesfiske finns av allt 
att döma inga skäl att reservera ytterli-
gare områden. Det finns endast ett fåtal 
yrkesverksamma fiskare. Endast 2 % av 
arealen är jordbruksmark. Av den totala 
åkermarksarealen är c:a 90 % odling av 
grönfoder och slåttervall medan reste-
rande ligger i träda. Spannmålsodling 
är nästan obefintlig. Det finns endast 
drygt 130 nötkreatur och en lika stor 
mängd fjäderfä.

Det är emellertid angeläget att i pla-
neringen värna om det ringa inslag av 
dessa verksamheter som återstår. För 
just hästhållning finns också skäl att re-
servera nya markområden.

För skogsbruket framstår det som vik-
tigt att upprätta en sådan naturvårds-
plan som berörts ovan i avsnittet om 
natur.

Handel och tjänster
Den snabbaste tillväxten av nya jobb i 
landet sker inom företagstjänster, be-
söksnäring, service och handel men 
också vad gäller olika slag av hantverk-
stjänster. Inte minst besöksnäringen 
har en stor utvecklingspotential liksom 
den s k kreativa sektorn med rekreation, 

media , kultur, natur- och friluftsliv och 
konst och design. Områdena erbjuder 
goda möjligheter till nyföretagande 
både för kvinnor och män.

Det finns emellertid av allt att döma 
inte anledning att reservera ytterligare 
mark utöver att område i anslutning 
till Dragon Gate föreslås vidgas i för-
hållande till gällande översiktsplan. I 
gällande detaljplaner finns plats för yt-
terligare etableringar och många lokaler 
står tomma. Det framstår som viktigast 
att i planeringen söka bidra till att öka 
underlaget för redan etablerad verksam-
het. Detsamma gäller för tjänsteverk-
samhet. Ett undantag utgör utrymme 
för verksamhet inriktad på turism och 
rörligt friluftsliv. Det finns också skäl att 
se över eventuella hinder för utveckling 
av småskalig företagsamhet i befintlig 
bebyggelse.

Offentlig verksamhet
För offentliga anläggningar föreligger 
inget behov av att reservera mark utöver 
vad som redan anvisats med gällande 
detaljplaner eller vad som vid behov 
kan ordnas med mindre ändringar av 
gällande planer. Verksamheten ställer 
emellertid många andra krav på plane-
ringen.

Skola och barnomsorg
Kommunen ansvarar för förskola, fri-
tidshem, grundskola, vuxenutbildning, 
särskola, kulturskola och gymnasium. 
Kommunen har emellertid bland an-
nat med närheten till Gävle ingen egen 
gymnasieutbildning frånsett ett mindre 
individuellt program. Gymnasieutbild-
ning köps från framför allt Gävle och 
Tierp. 

Antalet barn i förskola har ökat under 
ett antal år och är ca 420 - drygt 90% av 
folkbokförda. Antalet elever i kommu-
nal grundskola är ca 720.  I kommunen 
finns även Älvboda friskola med ca 220 
elever från Älvkarleby kommun men 
med elever också främst från Gävle. 
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Det totala antalet folkbokförda barn 
1-16 år beräknas vara ungefär på den-
na nivå fram till 2016. Andelen barn 
inom förskolan ökar troligen något 
jämfört med nu. Andelen elever som 
valt Älvboda friskola och även frisko-
lor i Gävle har ökat för varje år. Det 
är osäkert om denna utveckling kom-
mer att fortgå. Detta ställer krav på en 
flexibel planering framförallt vad gäl-
ler lokaler. 

Det finns av allt att döma inget behov 
av någon ny anläggning för grundsko-
la. Det är i stället aktuellt att avveckla 
en av de tre skolor som finns i Skutskär. 
Beslut har fattats att 2013 flytta över 
verksamheten vid Jungfruholmens 
skola till Rotskär. Detta aktualiserar 
krav på än mer säker skolväg till och 
från Rotskärsskolan eftersom barn då 
kommer att börja där från 6 års ålder.

2010 planeras att öppna en ny förskola 
i norra Skutskär vilket innebär att tra-
fiksituationen även här måste ses över. 

Under de senaste 10 åren har stora 
förändringar i hur barn kommer till 
daghem och skolor ägt rum. Föräldrar 
lämnar och hämtar nu sina barn med 
bil i en betydligt högre grad. Detta be-
fogar att också överlag se över trafiksä-
kerheten runt skolor och daghem.

I takt med att antalet barn i förskoleål-
der kommer att öka tilltar behovet av 
lokaler för förskola. Vid planering av 
nya bostadsområden måste behovet av 
förskolelokaler beaktas.
Den fysiska miljön runt skolor och 
förskolor ska vara lämplig för barn och 
ungdomar att vistas i. Det är viktigt att 
bullernivå och luftkvalitet är godtag-
bar både inom- och utomhus. Det är 
även viktigt att utomhusmiljöer görs 
stimulerande. Till skolor och daghem 
bör också finnas goda gång- och cykel-
vägar och nära anknytning till kollek-
tivtrafik. Det är viktigt att goda gång-
förbindelser finns med busshållplatser 
som måste utformas så att de är säkra.

Äldre- och handikappomsorg
Kommunen har ansvar för att äldre 
och funktionshindrade får det stöd 
de behöver för att kunna leva ett själv-
ständigt och aktivt liv. Till vård- och 
omsorgsverksamhetens ansvarsom-
råde hör bl.a. stöd i ordinärt boende 
genom exempelvis hemtjänst, särskilt 
boende och gruppboende för personer 
med demenssjukdom och funktions-
hinder. Dessa behov ställer krav på 
den fysiska planeringen både avseende 
ordinärt och särskilt boende.

Antalet äldre i åldersgruppen 65 år och 
äldre kommer att öka under de kom-
mande 10 åren. Åldersgruppen 65-79 
år kommer att öka från ca 1200 perso-
ner till ca 1500. Åldersgruppen 80 år 
och äldre beräknas ha en mer konstant 
utveckling omfattande ca 500 under 
hela perioden. 

Bostadsanpassning och utveckling av 
hemvård har gjort det möjligt för äldre 
att bo kvar längre i sina hem. Behov 
av särskilt boende har emellertid med 
detta inte minskat och för närvarande 
pågår planering för utbyggnad av så-
dant boende.

För att kunna erbjuda valfrihet och 
ge äldre möjlighet att bo kvar så länge 
som möjligt behöver den fysiska mil-
jön och tillgängligheten förbättras i 
kommunens ordinära boenden. Nya 
bostäder måste också planeras så att de 
är tillgängliga för människor med olika 
åldrar och behov. Alternativ för mel-
lanboende behöver också utvecklas.

Överhuvudtaget måste all planering 
genomsyras av ett brett tillgänglig-
hetsperspektiv för funktionshindrade. 
Detta gäller inte minst stadsmiljön där 
i ett första steg enkelt avhjälpta hinder 
måste åtgärdas. Miljön behöver också 
förses med betydligt flera vilplatser 
som bänkar mm. Det är av särskild 
vikt att platser med kollektiva färdme-
del anpassas väl till rörelsehinder och 
andra funktionsnedsättningar.
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Hälso- och sjukvård
I Skutskärs centrum finns vårdcentral 
och i Älvkarleby distriktssköterske-
mottagning som drivs av Landstinget. 
Med lagen om valfrihetssystem (LOV) 
har möjligheter för extern etablering 
öppnats  i  primärvården.  Landstinget 
ska när systemet inrättats ge medbor-
garna rätt att välja mellan olika vårdgi-
vare. En alltmer åldrande befolkning 
kommer sannolikt att innebära ökat 
behov av hälso- och sjukvård. Behovet 
av närhet och god tillgänglighet till 
vården kommer sannolikt också att 
öka. Det är då angeläget att offentlig 
och kommersiell primärvård planeras 
så att den i största möjliga utsträck-
ning samordnas och samlokaliseras.

Kultur och fritid
Ett av Sveriges bästa fiskevatten, mils-
långa stränder och skogar skapar natur-
liga förutsättningar för en aktiv fritid. 
Rullsands strandbad med Billuddens 
naturreservat och området kring Älv-
karlebyfallen är centrala både för turister 
och kommuninvånare. Ett av tradition 
aktivt föreningsliv erbjuder en mängd 
varierande verksamheter. Närmare 
hundra föreningar engagerar barn, ung-
dom och vuxna i olika aktiviteter.

Biblioteket i Skutskär utgör både infor-
mationscentrum och ett viktigt kom-
plement till övriga kulturverksamheter 
i kommunen. I Skutskär och Marma 
finns Folkets Hus, i Skutskär med tea-
ter- och biografsalong. I Gårdskär och 
Älvkarleö finns föreningsdrivna sam-
lingslokaler och i Älvkarleby samlings-
lokaler i Hembygdsgården, skolan och 
församlingshemmet.

I kommunen finns två fullstora sport-
hallar och tre gymnastikhallar, som på 
kvällar och helger hyrs ut till fören-
ingar och allmänhet. I Skutskär finns 
en kommunägd idrottsplats med 
konstfrusen bandybana, ishockeyhall, 
och fotbollsplaner.  Dessa drivs av för-
eningar med stöd från kommunen. 
I Älvkarleby, Gårdskär och Marma 

finns mindre idrottsplatser. Övriga 
större föreningsdrivna anläggningar är 
ett ridhus, en 18–håls golfbana, vat-
tenskidanläggning och bangolfbanor. 
Det finns två kommunala fritidsgår-
dar och dessutom ytterligare någon 
form av ordnad ungdomsverksamhet 
i Marma, Gårdskär och Älvkarleö. 
Verksamheten drivs av föreningar med 
ekonomiskt stöd av kommunen.

För att främja folkhälsa framstår såväl 
kulturella mötesplatser som anlägg-
ningar för idrott och friluftsliv som 
allt viktigare. 

Det är därför bland annat av stor bety-
delse att samlingslokaler mm ute i de 
olika kommundelarna ges goda möj-
ligheter att utgöra viktiga mötesplat-
ser. Med etablering av ett nytt sportfis-
keforum strax norr om Laxön har där 
etablerats ett större område där kultur, 
friluftsliv och turism kan utvecklas i 
samverkan mellan många parter – för-
eningar, företag och kommun. I Skut-
skär utgör Holmarna en motsvarande 
resurs angelägen att ta tillvara och ut-
veckla. Den före detta Bowlinghallen 
har med sitt läge i centrum stora möj-
ligheter att utvecklas till ett aktivitets-
centrum för alla åldrar. 

Efterfrågan är stor på fler tider för trä-
ning och tävlingar i de fullstora sport-
hallarna. Det finns av allt att döma 
behov av ytterligare en fullstor hall. 
Lämpligt läge kan vara i anslutning till 
sporthallen på Rotskär eller centralt i 
Skutskär.

Planering bör drivas så att det blir 
möjligt att utöva spontanidrott på 
flera håll. Näridrottsplatser eller andra 
former av mindre ytor som gör det 
möjligt att göra idrottsutövande en-
kelt och i oorganiserad form bör fin-
nas i alla bostadsområden. Platserna 
bör formas så att de kan skötas av när-
boende och föreningar.
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3.1.5 teknisk  
försörjning

kommunikationer
Gatu-	och	vägtrafik
Genom kommunen löper E4 och två 
riksvägar – Rv 76 från Gävle till Norr-
tälje via Karlholm och Östhammar 
och Rv 291 mellan Älvkarleby och 
E4. För dessa vägar ansvarar Vägverket 
(Region Mälardalen) liksom för de all-
männa vägar som löper på ömse sidor 
om Dalälven; Östanå- och Västanåvä-
gen och den senares förlängning mot 
E4 med Älvkarleövägen. Vägverket 
har också ansvar för vägarna till Gårds-
kär och Långsand. Inne i Skutskär är 
det huvudman för Kyrkbyvägen, Har-
näsgatan, Hamnvägen och Östra vä-
gen.  Frånsett bolagsägda skogsvägar 
sköts flertalet andra vägar av ett tret-
tiotal vägföreningar med bidragsstöd. 
Kommunen är huvudman endast för 
ett fåtal gator och vägar.

Som framgår av bilden invid över tra-
fikflöden är riksväg 76 mellan Älvkar-

leby och Gävle starkt trafikerad. Flödet 
mellan Skutskär och Gävle är lika stort 
som det på E4. Bilden återspeglar tyd-
ligt att kommunen utgör en del i en ar-
betsmarknads- och bostadsregion med 
Gävle som nod.

Karta över större vägar redovisas i bila-
ga 2. Där visas även gällande riksintres-
se för väg i kommunen. Rekommen-
derade vägar för transport av farligt 
gods visas i bilaga 11. Ny byggnad, 
tillbyggnad eller annan anläggning får 
inte uppföras inom 12 m från vägom-
råde för allmän väg utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Dess tillstånd krävs inte 
för objekt som är bygglovspliktiga. 
Vid större vägar kan avståndet utökas. 
Kring E4 och riksvägarna 76 och 291 
råder enligt länsstyrelsebeslut utökat 
byggnadsförbud om 50 respektive 
30 meter. Kring väg och järnväg med 
transporter av farligt gods rekommen-
deras också ett observationsområde 
om 150 m för övervägande om loka-
lisering av bostäder mm ur säkerhets-
synpunkt.

Vägreservat
I tidigare översiktsplan finns vägreservat 
för att flytta vägen genom Överboda 
och Ytterboda till ett östligare läge för 
att minska trafikbelastning i bostads-
bebyggelsen. Av samma skäl finns ett 
reservat för att flytta trafiken från Väs-
tanån och Älvkarleö till ett västligare 
läge. Det finns också ett reservat för att 
öka trafiksäkerheten i den korsning i 
Älvkarleby där riksväg 76 viker av mot 
Karlholm. Riksvägen föreslås flyttas till 
ett östligare läge.

Inga av dess vägombyggnader är hög-
prioterade i länstransportplanen respek-
tive i Vägverkets planering. Problem på 
vägar i länet med större trafikmängder 
prioriteras högre. Reservaten behålls 
dock för att inte utesluta möjligheter 
till ombyggnad på längre sikt. På utred-
ningskartor har de redovisats schema-
tiskt som räta linjer. Lämplig sträckning 
behöver utredas vidare.

Ett alternativ till omläggning av riksväg 
76 mot Karlholm kan vara att bygga 
om korsningen till en rondell. Reservat 
för rondell har därför lagts in i planen. 
Reservat för rondeller har även lats in 
vid korsningarna mellan riksväg 76 och 
Långsandsvägen respektive vägen mot 
Gårdskär.

Skutskärs bruk har fört på tal att skapa 
en ny väg mellan E4 och bruksområ-
det för att avlasta riksväg och tätorts-
bebyggelse från lastbilstrafik. Bultbo-
vägen skulle kunna förlängas fram till 
motorvägen. Bultbovägen kan även 
förbindas med väg under riksväg 76 i 
befintlig järnvägsviadukt om  järnvä-
gen byggs om enligt gällande utred-
ning. Förutom störningar i form av 
buller  skulle även risker i samband 
med farliga transporter kunna minskas 
med en sådan väg. En mindre störande 
förbindelse till E4 är önskvärd även för 
Korsnäs massaindustri i Gävle/Bom-
hus. Exploatering i skogsområdet mot 
Gävle – exempelvis för vindkraft – bör 
planeras så att möjligheter att skapa ny 
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finns till Gävle, Tierp och Östhammar. 
Gårdskär, Långsand och Älvkarleö bruk 
är anknutna med inomkommunal buss-
trafik. Därutöver finns en servicelinje 
och anropsstyrd trafik. Samtliga nytill-
komna resecentra för pendeltågstrafik 
är utformade för bussanslutning. Be-
roende av utvecklingen av resande med 
pendeltåg kan busstrafiken komma att 
ändras till en ökad andel lokal trafik.

Hastighetsbegränsande åtgärder
Enligt gällande riktlinjer i kommunen 
beviljas nedsättning till 30 km/tim in-
till skolor och förskolor. I övrigt krävs 
speciella omständigheter för att sänka 
gränsen för tillåten hastighet. 

Med en lugnare trafik kan risker för 
allvarliga olyckor minska och känsla av 
trygghet stärkas. En nedsättning kan 
inte minst vara ett verkningsfullt kom-
plement till och i viss utsträckning även 
ett alternativ till utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Risken för att en oskyddad 
trafikant ska dödas vid påkörning i 30 
km/tim är liten - en av tio dödas. Vid 

väg - eventuellt samordnad för verk-
samheterna i Skutskärs bruk och Bom-
hus - hålls öppna. Även för en sådan 
väg har ett reservat lagts in.

Reservat har även lagts in för ny väg 
från korsningen rv76/ Västanåvägen 
mot södra industriområdet för att 
kunna lyfta bort industrianknuten tra-
fik från bostadsområden. Reservatet 
är förlängt mot Bultbovägen för att 
möjliggöra ett mer begränsat alternativ 
att föra om lastbilstrafik än det att för-
länga Bultbovägen ända till E4. Även 
för sådan trafik föreslås vidare reservat 
för rondell vid anslutningen till riksvä-
gen.

Vägverksplaner
Vägverket har för det nät det bär an-
svar för prioriterat att förbättra trafiksi-
tuationen på Östanån och på Västanån 
fram till Älvkarleö bruk. Därvid har 
beslutats att vägarna på Östanån ska 
byggas om i en första etapp. I planerna 
ingår bland annat att skapa bättre gång- 
och cykelvägar. Utöver detta har beslu-
tats att bygga en informationsplats för 
turister m fl söder om Skutskär.

Gång och cykelvägar
Många gång- och cykelvägar har 
byggts under senare decennier. Senast 
tillkom en lång sträcka i samband med 
ombyggnaden av riksväg 76 genom 
Skutskär. Med nyligen genomförd 
ombyggnad av riksvägen till Gävle 
har även cykelväg dit tillkommit. Det 
är emellertid önskvärt att nätet med 
gång- och cykelvägar byggs ut betyd-
ligt såväl inom som mellan olika orter. 
En särskild plan för utbyggnad av nätet 
bör upprättas. 

Vid planeringen bör övervägas om ut-
byggnad i vissa delar också kan svara 
mot ett ökat behov av ridvägar.

Busstrafik
Samtliga orter trafikeras av Upplands 
lokaltrafik. Långväga förbindelser 

50 km/tim är det åtta av tio. I områden 
med hastighetsgräns om 30 km/tim är 
bullret också endast hälften av det vid 
50 km/tim. Utsläpp av växthusgaser 
och partiklar kan också minskas med 
lugnare trafik. 

Det är därför av intresse att överväga om 
gällande riktlinjer bör ändras för att få 
till stånd en mer allmän begränsning av 
hastigheten i likhet med vad som gjorts 
i många andra kommuner.

En översyn aktualiseras även av nyligen 
fattade beslut om att engagera kommu-
ner mera i arbete med nollvision och 
andra trafikpolitiska mål liksom beslut 
om att införa ett nytt mer flexibelt tio-
stegssystem för hastighetsgränser - grän-
serna kompletteras med 40, 60, 80, 100 
och 120 km/tim. Vid Vägverket pågår 
en allmän översyn av gränser. Vägar 
inom tätbebyggt område är emellertid 
kommunens ansvar. Det är lämpligt att 
se över hastighetsgränser i kommunen 
samordnat med vägverkets arbete.

0 5 102,5 km
1:125 000

832 mot 
Östhammar

501/832/838
mot Gävle

838 mot 
Tierp

Vändplats
502

Rese C
Älvkarleby

Rese C
Marma

Rese C
Skutskär

503/504 mot
Gårdskär-Långsand

Järnväg med resecentra för 
regional	trafik.

Busslinjer; stamnät, (röd linje 
832,838) och lokalnät, (blå och 
grön linje 501, 502, 503, 504) 
exklusive servicelinje inom 
Skutskär.



översiktsplan älvkarleby kommun 2009 

82

ett fullföljande av återstående sträcka är 
synnerligen angeläget. Med återstående 
ombyggnad är avsikten att befintligt 
spår utmed Skutskärs bruk ska inlem-
mas i dettas system för intern trafik . I 
Ytterharnäs ska spåret tas bort. Där och i 
Harnäs kommer störningar för boende 
att minskas avsevärt. Även ny spårsträck-
ning görs med planskilda korsningar.

För att lindra störningar i form av bul-
ler och vibrationer vid anläggning av ny 
sträckning är det angeläget att ny bebyg-
gelse bland annat planeras på tillräckligt 
avstånd. För järnväg med transporter av 
farligt gods rekommenderas ett observa-
tionsområde om 150 m för övervägande 
ur säkerhetssynpunkt  om lokalisering 
av bostäder mm. Erfarenhetsmässigt är 
det svårt att lösa buller- och vibrations-
problem inom ett område på c:a 50 me-
ter från järnväg. 30 meter från spår bör 
vara helt bebyggelsefritt för eventuella 
räddningsinsatser, spårkompletteringar 
och riskreducerande åtgärder.

För att utnyttja de avsevärda fördelar 
för miljö och komfort som följer med 
tillgång till spårbunden kollektivtrafik 
är det också angeläget att planera lokal 
busstrafik, vägar, gång- och cykelvägar 
så att tillgängligheten blir så god som 
möjligt och detta gäller särskilt för funk-
tionshindrade och äldre.

I jämnhöjd med Turkiet ska järnvägen ledas i en 
svag kurva västerut. Ett par bostadshus måste då 
tas bort. I jämnhöjd med Skutskär kommer de be-
fintliga	spåren	att	kompletteras	för	att	få	till	stånd	
en mindre bangård.

I jämnhöjd med Medora byggs ett stickspår 
fram till bangården från den nya järnvägen. 
För Bultbovägen byggs en järnvägsundergång 
med tillräcklig höjd för räddningsfordon, last-
bilstransporter och truckar. Vidare förlängs 
den nya Marnvägen (mellan  Turkiet och 
Bultbovägen) fram till Fleräng.

Järnvägen leds mellan Stenvreten och Lindsäng/ 
Fleräng. Här måste ytterligare ett bostadshus tas 
bort. Stenvretsvägen leds i en undergång som inte 
har lika stor höjd som den vid Bultbovägen. Höjden 
medger emellertid passage för mindre bilar. För 
Parkvägen byggs en gång- och cykeltunnel. På 
ömse sidor om järnvägen byggs bullervallar.

Järnvägstrafik
Genom kommunen går Ostkustba-
nan som är en del i det transeuropeiska 
transportnätverket och med detta ett 
riksintresse för järnväg av högsta rang. 
Järnvägssträckningen visas i bilaga. Järn-
vägen har på senare tid byggts om till 
dubbelspårig, med rakare sträckningar, 
uteslutande planskilda korsningar och 
resecentra i alla de orter den passerar – 
Skutskär, Älvkarleby och Marma. Om-
byggnad av sträckan mellan Skutskär 
och Bomansberget i Gävle kommun 
har emellertid blivit senarelagd – bygg-
start planeras nu 2011 En så kallad järn-
vägsutredning är genomförd och före 
igångsättning av arbeten återstår i ett 
första led att upprätta en järnvägsplan. 
Med utredningen har fastlagts att järn-
vägen ska byggas söder om Medora och 
Medoratippen (alt UA1). Med detta 
är två reservat i tidigare översiktsplan 
för alternativa sträckningar inte längre 
aktuella. Tills vidare är bestämt att järn-
vägen ska ligga inom den zon som mar-
kerats på kartan nedan. Exakt placering 
bestäms i arbe-tet med en järnvägsplan. 
På kartan har också markerats de tre 
delutsnitt med mer detaljerade skisser 
över tänkt järnväg som visas till vänster.

Järnvägsombyggnaden har med till-
komsten av pendeltågtrafik till Uppsala, 
Arlanda och Stockholmsområdet lik-
som till grannkommunerna Tierp och 
Gävle inneburit avsevärda fördelar och 
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Zon för återstående om-
byggnad	av	järnvägstrafik	till	
dubbelspår.
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Sjöfart
Sjöfarten är av stor betydelse för 
många näringar. Tillsammans med 
Skutskärs bruk har hamnområdet 
av länsstyrelsen preliminärt pekats 
ut som ett riksintresse. Det är av stor 
vikt att planering inriktas på att un-
derlätta för hamnverksamhet. Det är 
även av miljöskäl angeläget att un-
derlätta för sjötransporter. Det finns 
nu inget behov av att reservera yt-
terligare utrymme för verksamheten. 
Däremot är det angeläget att fortsätta 
arbete för att få till stånd omläggning 
av järnväg och för att förbättra väg-
förbindelser.

Skutskärs hamn är en naturligt skyd-
dad vik med goda inseglingsförhål-
landen som varit central för bygden 
i århundraden och vars numera helt 
landomslutna skär också gett central-
orten dess namn. Hamnen har varit 
central för utskeppning under hela 
brukseran – först för järn och sedan 
för trä och massa. Den har ett gott 
djup (8m) som gör att den fungerar 
väl även i modern storskalig sjöfart. 
Den erbjuder också goda utveck-
lingsmöjligheter och då även för mer 
djupgående fartyg. Hamnen har en 
god anslutning såväl till järnväg som 
till riks- och europaväg. Den är god-
känd för fartyg i internationell trafik 

och insegling är tryggad med riksin-
tresset säkra sjövägar.

Under 2000-talet har kvicksilversedi-
ment muddrats, förts upp och innes-
lutits i en bassäng som med fyllnader 
har omvandlats till upplagsyta. Ar-
betena planeras vara slutförda 2008. 
De har utförts både för att sanera 
miljön och för att skapa en ny kaj. 

I hamnområdet finns nu två kajer 
– massakajen och den nybyggda 
vedkajen. Den förra är c:a 100 me-
ter och används för utskeppning av 
balmassa till Tyskland, Holland och 
England. Vedkajen är c:a 250 meter 
och används främst för mottagning 
av ved från Ryssland och Baltikum. 
Nu anlöper upp till 350 fartyg per 
år – flertalet med ved.

Hamnen har kapacitet att ta emot 
700 anlöp per år. Vid vedkajen finns 
möjlighet att skapa en ytterligare kaj 
och därmed en samlad kapacitet om 
1050 anlöp per år. 

I princip all utökning av verksam-
het och hantering av nya produk-
ter planeras ske vid vedkajen. Tills 
vidare är planer på utvidgning be-
gränsade till att avse 700 anlöp per 
år vilket således är en fördubbling av 
dagens verksamhet som inte kräver 
ytterligare kajutbyggnad. Med gäl-
lande planer förutses bli aktuellt 
att hantera; massaved, flis, sågtim-
mer, sågade trävaror och fiberplat-
tor – massaprodukter – bark, torv 
och pellets – kemiska produkter 
såsom torrmesa, kalkskärv, salt och 
lera m.m – processutrustning och 
maskiner – morän, sand, makadam 
och malm m.m. samt skrot.

Vid pågående muddring säkerställs 
att även andra ställen för hamn-
verksamhet än vid ved- och massa-
kajen ska vara möjliga - bland annat 
gamla oljehamnen och saltkajen. På 

norrsidan av Fyrudden finns därtill 
möjlighet att bygga kajer även för 
mer djupgående fartyg.
Nuvarande utrymme för hamn 
framstår som tillräckligt för att rym-
ma planerad expansion. Det finns 
med andra ord inget behov av att 
nu reservera ytterligare mark- och 
vattenområden för verksamheten.
 
Det är angeläget att fullfölja plane-
rad ombyggnad av ostkustbanan 
till dubbelspår med en förläggning 
längre väster om hamn- och indus-
triområdet än idag. En omläggning 
skulle underlätta för verksamheten.
 
Biltransporter i anslutning till in-
dustri- och hamnverksamhet in-
nebär vissa problem. Det är an-
geläget fullfölja arbete för att flytta 
transporter från den bostadsnära 
Hamnvägen till ett västligare läge 
– med en väg till området från den 
norra rondellen och under järnvägs-
viadukten. Med en sådan väg skulle 
även problem vid lastbilstransporter 
på viadukten minska. Förändringar-
na skulle vara till stor fördel även för 
hamn- och industriverksamheten.

Hamnen ligger helt inom Skutskärs 
bruks industriområde – ägs av Stora 
Enso Pulp AB och drivs av SKIAB 
i Stora Enso-koncernen. I enlighet 
med EU-krav utifrån oro för ter-
roristsabotage är området igenstän-
gslat och möjligheter att anordna 
småbåtshamn helt uteslutna.

Den västra piren är emellertid inte 
stängslad och har blivit mera till-
gänglig med genomförandet av 
planer för fem vindkraftverk i ham-
nens nordligaste del. Till verken på 
västra piren har anläggats en försör-
jningsväg som möjliggör att även 
rörelsehindrade kan komma ut med 
bil och nå havskontakt.



översiktsplan älvkarleby kommun 2009 

8�

Hamnverksamhetens påverkan på 
miljön består i avfallshantering, risk för 
olyckor med utsläpp till vatten, utsläpp 
från fartyg samt buller. Hamnen är kl-
assad som en så kallad B–verksamhet, 
med länsstyrelsen som tillståndsgivare 
och kommunen som tillsynsmyn-
dighet.

Luftfart
I kommunen finns inget flygfält. Resti-
den till Arlanda har blivit kort med ut-
byggnad av pendeltågtrafik och ny E4. 
En tågresa från Skutskär tar 75 minuter 
och från Älvkarleby och Marma  5 res-
pektive 10 minuter mindre. 

Rörbergs flygfält i Gävle ligger drygt 2 
mil från kommungränsen och därmed 
inom det influensområde om 55 km 
för flygsäkerhet som gäller runt flygfält 
vid uppförande av höga konstruktioner 
mm. Exempelvis byggande av vind-
kraftparker måste planeras med hänsyn 
till detta

Telekommunikationer
Under den senaste tioårsperioden har 
master för mobiltelefoni rests i många 
delar av kommunen och täckning finns 
nu överallt. Master för telefoni mm 
visas på karta i bilaga. I Skutskär finns 
en mast av riksintresse för navigering i 
sjöfart. Bredband har byggts ut sedan 
2003. Idag har 95% av kommunens 
befolkning möjlighet till någon typ av 
bredbandsuppkoppling – via teleled-
ning (ADSL) eller kabel-TV- och fiber-
nät.

En god infrastruktur avseende tele- och 
datakommunikation blir alltmer viktig 
såväl för att kunna ta del av privata och 
offentliga tjänster, som för allmänt sam-
hällsdeltagande och för utveckling av 
företagsamhet.

För att kunna erbjuda alla medborgare, 
företag och organisationer tillgång till 
högkvalitativ bredbandsuppkoppling är 
fortsatt utbyggnad av fibernät viktig. 

energiförsörjning
Vattenkraft och elnät
Dalälven har sin största fallhöjd i 
Älvkarleby och el produceras här i två 
tämligen stora kraftverk. Älvkarleby 
kraftverk (färdigt 1915) tillhör den 
första generationen av statlig utbyg-
gnad av vattenkraft. Efter ombyg-
gnad (1991) har verket en effekt om 
125 MW och producerar årligen 510 
GWh. Fortums verk vid Lanforsen 
planerades i samma utbyggnadsfas 
men färdigställandet fördröjdes till 
1930. Det byggdes för att förse Sand-
vik med energi och har en effekt om 
44 MW. Verket försörjer nu bland an-
nat Stora Enso Pulps fabrik i Skutskär 
som också denna genererar el genom 
mottryck och fr om 2009 även med 
vindkraftverk.

Ingen förändring av kraftverken plane-
ras för den närmaste tiden. Älvkarleby 
kraftverk bedöms behöva uppgraderas 
tidigast 2023. Utvinningen av vat-
tenkraft är reglerad/skyddad i vatten-
/miljödomar. 

I kraftindustrin pågår i samarbete med 
myndigheter en omfattande översyn 
av dammsäkerhet med anledning av 
översvämningar i en del vattendrag un-
der senare år. Utredningen kan eventu-
ellt komma att leda till förstärkning av 
dammar och invallningar.

Kraftledningar utgör ett karakteristiskt 
inslag i landskapet. I kommunen finns 
såväl stam- som regionledningar. Från 
Älvkarleby kraftverk går 70 kV- led-
ningar i västlig, östlig och sydlig rikt-
ning. Från Lanforsens verk går 130kV 
ledning i nord- och nordostlig riktning 
och 100 kV-ledning söderut. Den sy-
dligaste delen av kommunen korsas i 
östvästlig riktning av en stamledning 
med 400kV. Högspänningsledningar i 
stam- och regionnät är av riksintresse 
och visas på karta i bilaga. Inom kom-
munen har Vattenfall koncession för 
ledningsnätet.

Utredning pågår om behov av up-
prustning eller komplettering av hög-
spänningsledningar med anledning 
av deras ålder, risk för stormskador 
och planer på utbyggnad av vindkraft. 
För lågspänningsledningar har redan 
inletts arbete med omläggning till 
markledningar för att undvika storm-
skador och elavbrott. 

Beslut har fattats att bygga en stam-
ledning för likström i samma stråk 
som den befintliga för växelström. 
Även den nya ledningen kommer att 
byggas som luftledning.

Det är angeläget att sjö- eller markläg-
ga de högspänningsledningar som 
löper nära väster om Marma samhälle. 
Luftledningarna, ledningsstolparna 
och fundamenten är starkt iögonen-
fallande och utgör en avsevärd belast-
ning för Storfjärden och Marma.

Vindkraft
Kommunen erbjuder inte enbart 
gynnsamma förutsättningar för ut-
vinning av vattenkraft. Här finns 
även goda möjligheter att utvinna 
vindenergi. Den största energipo-
tentialen finns till havs. Finngrundet 
eller Utsjöbanken vars västra del lig-
ger relativt nära kommunen tillhör 
landets högst rangordnade utbygg-andets högst rangordnade utbygg-
nadsområden vid planering av stor-
skaliga vindkraftparker. Området har 
stadsfästs som riksintresse för produk-
tion av vindkraftsel. Utredning pågår 
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om uppförande av 130 verk. Även 
Campsgrund är stadfäst som riksin-
tresseområde. 

På senare år har framkommit att även 
mer måttlig blåst över land kan ge 
vindkraft och Älvkarleby tillhör de 
kommuner i länet där vindförhål-
landena är som mest gynnsamma. 
Utifrån detta har energimyndigheten 
på regeringens uppdrag beslutat att 
närmare 20 % av kommunens yta ska 
förklaras som områden av riksintresse 
för exploatering av vindenergi. Då av-
ses utbyggnadsområden om minst c:a 
2 kvm:s storlek för minst tiotalet verk 
med 70 till 100 m:s navhöjd, med lika 
stora rotordiametrar och upp till 150 
m:s totalhöjd. Älvkarleby kommun 
har ställt sig positiv till förslaget och 
fått gehör för att inte utstaka områden 
alltför nära bebyggelse och känsliga 
landskapsrum. Kommunen har uttalat 
att det är högst angeläget att medverka 
till utveckling av en energiproduktion 
som inte medför utsläpp av växthus-

gaser och att det i sammanhanget är 
glädjande att bland annat tekniken ut-
vecklats så att det blivit lönsamt att ut-
vinna vindkraft så långt in på land att 
känsliga kustområden kan undantas 
från exploatering. Samtidigt har fram-
hållits att den positiva hållningen inte 
är liktydig med ett klartecken till att 
områdena exploateras fullt ut eller att 
kommunen åtar sig att svara för hela 
den kvot för utbyggnad som tilldelats 
länet enligt alternativa planeringsmål. 
I Älvkarleby finns c:a 15 % av länets 
samlade vindpotential liksom även 15 
% av den potential som återstår om 
de mest känsliga områdena undantas. 
Kommunen bedömer det som möj-
ligt att ge rum för vindkraftverk som 
motsvarar denna andel (dvs 10 till 
30 st enligt alternativa planeringsmål 
för riket) men utesluter inte att det är 
möjligt att ge rum också för mera än 
detta. 
Område Älv1 ligger tämligen nära 
större bostadsområden i Långsand 
och Gårdskär. En exploatering här kan 

eventuellt bli störande för boende och 
begränsa möjligheter till expansion av 
områdena. I detta område finns också 
flera värdefulla naturpartier angivna 
i regionala och lokala naturvårdspro-
gram och inventeringar. 

Älv 2 och Älv 3 framstår som de om-
råden där en exploatering skulle bli 
mindre problematisk med hänsyn 
till landskapsbild, närhet till boende, 
utvecklingsområden och förekomst 
av särskilt värdefull natur. Fördjupade 
vindanalyser företagna efter det att 
riksintresseområdena formerats indi-
kerar dessutom att vindförhållandena 
är bättre här än i Älv 1. En eventu-
ell utbyggnad bör samordnas med 
utbyggnad i Tierp respektive Gävle. 
Många operatörer vill samla inves-
teringar i stora parker. Det är ingen 
tillfällighet att stora obebyggda om-
råden ofta återfinns just i gränstrakter 
mellan kommuner. I Tierp finns ett 
riksintresseområde i direkt anslutningseområde i direkt anslutning 
till Älv 2 och även ett i anslutning 
till Älvkarlebys sydostligaste gräns. 
Väster om Älv 3 ska Gävle kommun 
undersöka möjligheter till vindkraft-
etablering i sitt arbete med en kom-
muntäckande översiktsplan.  Det är 
inte uteslutet att konflikter med be-
byggelse skulle bli minst med en exp-
loatering i detta område. Område Älv 
2 kan också vara mera angeläget att 
bevara som ett tyst område än Älv 3.

Vidare utredning om eventuell exp-
loatering av vindkraftparker pågår i 
samarbete med länsstyrelse, region-
förbund, andra kommuner och in-
tresserade vindkraftoperatörer. Även 
kommunägda energibolag i regionen 
utreder förutsättningar för lokal 
utbyggnad av vindkraft. I hittills 
bedrivet arbete har bl a utarbetats 
modeller för så kallade siktbarhets-
analyser som inom kort kan ge en 
bild av hur en exploatering skulle 
upplevas i omgivningen. 
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Uppförande av vindkraftverk kan 
liksom många andra exploateringar 
väcka oro. Det är då av intresse att 
framhålla att investeringar i vind-
kraftverk är avsevärt mindre låsande 
för framtiden än andra – exempelvis 
damm- och vattenkraftsanläggningar 
eller kärnkraftverk. Ett vindkraftverk 
har en livstid om 20-25 år och kan 
lätt demonteras. Om verk upplevs 
störa landskap mm kan de förhållan-
devis enkelt göras till en historisk pa-
rentes. En exploatering är med andra 
ord mindre riskfylld än många andra 
ingrepp i landskapet.

Slutliga beslut om exploatering lig-
ger i kommunens hand och i mark-
ägarens. I riksintresseområdena ägs 
i allt väsentligt all mark av Bergvik 
Skog AB. 

En detaljplan för utbyggnad av fem 
vindkraftverk med samlad effekt om 
upp till 18,6 MW i Skutskärs hamn 
har nyligen antagits. Uppförande av 
verk pågår.

Lov har lämnats för uppsättning av 
mätmast på Dragmossen - nära om-
råde Älv2.

Gasledning
Gällande översiktsplan anvisar omfat-
tande reservat för gasledningar. Ut-
byggnad inom kommunen är emeller-
tid inte längre aktuell varför reservaten 
utmönstras. Det är inte helt uteslutet 
att kommunen kan komma att beröras 
av sjötransport av nedfryst flytande gas. 
Skutskärs hamn kan eventuellt bli be-
rörd och i sådant fall kan byggande av 
terminaltankar inom hamn- och indu-
striområdet aktualiseras.

Fjärrvärme
Fjärrvärme etablerades i Skutskär 1985 
och drivs av Älvkarleby Fjärrvärme. 
Därefter har en successiv utbyggnad 
skett – först för flerfamiljshus och of-
fentliga m  f l  lokaler och från 1999 
för småhus. 2007 övertog Älvkarleby 
Fjärrvärme en pelletseldad värmecen-
tral i Älvkarleby från det allmännyttiga 
bostadsföretaget Älvkarlebyhus. I sam-
band med övertagandet byggdes ny 
panna och ett fjärrvärmenät även i Älv-
karleby byggdes ut till att omfatta bl a 
skola, daghem och ålderdomshem. An-
läggningen har förutom pelletspanna 
en 300 m2 solfångare som energivare.

Fjärrvärme bör prioriteras som energi-
bärare. Utbyggnaden på olika orter sker 
enligt efterfrågan vilken bedöms som 
fortsatt god.

Fjärrvärmeproduktionen skall vara fos-
silfri. I Skutskär utgörs värmeleveran-
sen av hetvatten från Skutskärs bruk. 
Värmeleveranserna kommer från 2009 
att bli helt fossilfria samtidigt som reser-
volja kommer att ersättas med bioolja.

Älvkarleby kommun är positiv till re-
gionalt samarbete med fjärrvärme. I en 
framtid kan och bör fjärrvärmenäten i 
regionen kopplas samman och då även 
med industrier som Skutskärs bruk,  
Korsnäs och Sandvik. Detta möjlig-
gör kostnads-, energi- och miljöffekti-
visering. 

vattenförsörjning och 
rening
Kommunens vatten- och avlopps-
nät är väl utbyggt. Det finns förhål-
landevis få enskilda vattentäkter och 
avlopp. Dricksvatten till nätet häm-
tas uteslutande från grundvatten i 
Kronsågens vattentäkt i Älvkarleby. 
Denna har varit i bruk sedan Vat-
tenfall genomförde ombyggnad 
av kraftverket och omreglering av 
älven under 1980-talet. Tidigare 
brukade kommunala täkter i Älv-
karleby,  Marma och Skutskär är 
nu reservvattentäkter. Tillgången 
till dricksvatten är god och bedöms 
vara tillräcklig under överskådlig 
tid. Även Furuvik försörjs med vat-
ten från kommunen. Vattenkvalite-
ten är god.

Vattentillgången i Uppsalaåsen visas 
i bilaga 6. Medeluttaget i kommu-
nen är idag 3000 kubikmeter per 
dygn. Vid Kronsågens täkt är det 
möjligt att ta ut 5500 kbm och vid 
reservtäkten vid Sandområdet 6000 
kbm. Skyddsområden för vatten-
täkter visas i bilaga. 

Det största hotet för täkterna utgörs 
av eventuella olyckor i samband 
med transporter av farligt gods. 
Även risker för andra föroreningar 
i samband med vägtrafik bör emel-
lertid bevakas.

Vattentorn finns i Skutskär och an-
läggningar för tryckstegring i Älv-
karleby, Marma, Rullsand, Långs-
and, och Gårdskär.

Merparten av avloppsvattnet renas 
i Skutskärs reningsverk söder om 
Sandbankarna. Verket har god kapa-
citet. Det byggdes under en tid när 
befolkningen förutsågs öka betydligt 
mera än som blivit fallet. Även många 
avloppsledningar är dimensionerade 
med denna utgångspunkt. Avlopp 
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från Gårdskär tas om hand i ett re-
ningsverk i Fårskär.

Kommunens åtagande vad gäller vat-
ten och avlopp regleras via avgräns-
ning av ett verksamhetsområde 30. 
Utbredningen av detta visas på karta 
i bilaga där även reningsverkens loka-
lisering visas. Inom verksamhetsom-
rådet har kommunen skyldighet att 
ordna med vatten och avlopp fram 
till tomtgräns enligt generell taxa. 
Anläggningar utanför området kan 
anslutas enligt särskild överenskom-
melse. Bebyggelsen på Kopphus- och 
Rotskärslandet är ansluten på detta 
sätt. Här har stugföreningarna byggt 
så kallat lågtrycksystem för avlopp.

2008 gick kommunen samman med  
gästrikekommuner i organisationen 
Gästrike Vatten för gemensamt hante-
ring av vatten- och avloppsfrågor.

Till massaindustrin – såväl till Kors-
näsfabriken i Gävle som till Skutskärs 
bruk – hämtas avsevärda mängder söt-
vatten ur Dalälven med pumpstatio-
ner i Skutskär och för Korsnäsfabriken 
med mellanlagring i sjön Trösken. Det 
är av central betydelse att denna vat-
tenhämtning kan fortgå  bland annat 
inför ett eventuellt behov av ytterligare 
muddring  för att upprätthålla till-
räcklig strömning. Vid Skutskärs bruk 
finns en omfattande nyligen uppförd 
anläggning för biologisk rening av 
processvatten.

Likt i flertalet kommuner är vissa vat-
tenledningar av eternit som efterhand 
bör bytas ut. Avloppsnätet är också i 
vissa delar så ålderstiget att det efterhand 
måste ersättas med nya ledningar.

Till reningsanläggningen leds även 
förhållandevis mycket dagvatten. 
Det är önskvärt att i betydligt större 
utsträckning ordna med lokalt om-
händertagande av dagvatten – så 
kallat  LOD. Ett sådant kan även 

formas till ett positivt inslag i be-
byggelse- och naturmiljö.

Vatten i anslutning till Stora Ensos 
industritipp vid Bultbo leds i särskil-
da diken under noggrann kontroll. 
Det samma gäller för kommunens 
avfallsanläggningar och för Econo-
vas verksamhet vid Dragmossen.

Järnvägsombyggnaden bland annat 
till planskilda korsningar har med-
fört behov av tämligen omfattande 
pumpning i viadukter i Skutskär 
och Älvkarleby

avfallshantering och 
återvinning
Kommunen ingår sedan några år 
i det regionala samarbete kring 
avfallshantering och återvinning 
som drivs av Gästrike återvinnare 
(kommuner i Gästrikland och Älv-
karleby). Regionens gemensamma 
avfallsstation ligger i Forsbacka 
i Gävle kommun. I kommunen 
finns en station för återvinning i 
det södra industriområdet. Statio-
nen har innevarande år flyttats från 
kommunens numera nedlagda sop-
station vid Dragmossen. Före öpp-
nandet av tippning vid Dragmossen 
fanns en kommunal tipp vid Marn 
i Skutskär. För både Dragmossen 
och Marn har övertäckning inletts. 
Överskottsmassor från den senaste 
etappen av järnvägsombyggnad har 
använts för att anlägga ett första 
täckskikt. För Dragmossen har ny-
ligen fattats beslut om sluttäckning 
med hjälp av produkter från Econo-
vas verksamhet vid Dragmossen.

Restprodukter från verksamheten 
vid Skutskärs bruk lagras på indu-
stritippen vid Bultbo. Vissa restpro-
dukter återvinns också av Econova 
i dess verksamhet i Älvkarleby. Gäl-
lande tillstånd medger fortsatt tipp-
ning för lång tid framöver.

Tidigare fanns en industritipp när-
mare bruket strax väster om bo-
stadsområdet Medora. Rättslig 
process pågår för att klargöra ansvar 
för täckning och annan behandling 
av tippen. Ännu tidigare tippades 
industriavfall i Svarthamn. Under-
sökningar har inletts för att klar-
göra ansvar och lämpliga åtgärder 
även här.
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Försvarsmaktens område (orange) och omgivande riksintresse-
område (rött). Avgränsningen av riksintresseområdet bygger på 
omgivningspåverkan av buller (beräknade riktvärden för skottbuller 
från	fin-	och	grovkalibriga	vapen).		

3.1.6 försvar
Försvarsmakten har länge bedrivit 
en omfattande verksamhet i kom-
munen. 1880 togs Laxön i anspråk 
av Svea Ingenjörstrupper för att öva 
broslagning över strömmande vat-
ten. Samma år beslutade riksdagen 
att också inrätta Marma skjutfält för 
Kungliga Svea Artilleriregemente. 
Järnvägens tillkomst utgjorde en vik-
tig del i bakgrunden till att centrala 
försvarsenheters verksamhet förlades 

till kommunen. Ingenjörstrupper-
nas verksamhet upphörde slutligt på 
1980-talet. Verksamheten på Marma 
skjutfält bedrivs emellertid fortfa-
rande och sedan 2004 i Livgardets 
regi. Marken ägs av Fortifikations-
verket. Försvarsområdet omfattar 
totalt drygt 2000 hektar och upptar 
en knapp tiondel av kommunens 
markyta. Det används av olika en-
heter inom Försvarsmakten, frivilliga 

försvarsorganisationer samt andra 
myndigheter, främst polisen.

Verksamheten omfattar i huvudsak 
skjut- och stridsövningar med grov- 
och finkalibrig ammunition samt 
sprängningar. Den bedrivs c:a 200 
dagar om året varav ett femtiotal un-
der helger. Ungefär en tredjedel av 
verksamheten pågår kvällstid. Verk-
samheten innebär tidvis ett starkt 
buller över vida områden och be-
gränsar möjligheterna till utvidgning 
inte enbart av Marma samhälle.

Den äldre bebyggelsen i Marma läger 
förklarades 1995 som statligt bygg-
nadsminne – kommunens enda. Ut-
redning pågår om huvudmannaskap 
för och förvaltning av lägret. 

Verksamheten har skapat gynnsam-
ma förutsättningar för utveckling 
av en speciell flora och fauna och i 
allt väsentligt hela försvarsområdet 
anmäldes 2004 som Natura 2000-
område. 

Marma skjutfält är av riksintresse för 
totalförsvarets militära del. Utvidg-
ning av Marma måste planeras åt 
andra håll än där försvaret bedriver 
bullrande övningar. Det är angeläget 
att kommunen för en nära dialog 
med försvaret för att få till stånd en 
planering av verksamheten som inne-
bär minimala störningar för omgiv-
ningen.  I bilden visat samrådsområde 
(rött) är nu aktuellt förslag till riksin-
tresseavgränsning. Miljöprövning av 
verksamheten pågår. 

Marma läger utgör en kulturhistoriskt 
mycket värdefull resurs som förtjänar 
att tillvaratas och lyftas fram bättre i 
nära samarbete mellan stat och kom-
mun. Det är av stor vikt att allmänhe-
ten ges gott tillträde till detta område 
liksom även till naturkvaliteter inom 
övningsområdena när inte övnings-
verksamhet hindrar sådant tillträde.

0 21 km
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3.1.� miljö, hälsa  
och säkerhet
förorenad mark
Föroreningar uppstår genom verk-
samheter, utsläpp eller användning 
av förorenade massor vid utfyllnad. 
De vanligaste föroreningarna i mark 
är tungmetaller, alifatiska och aro-
matiska kolväteföreningar. Mindre 
vanliga men mycket allvarliga är 
PCB och dioxiner. 

Miljön ska enligt de miljömål som 
beslutats av riksdagen vara fri från 
ämnen och metaller som skapats i 
eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller bio-
logisk mångfald. Utifrån detta har 
följande regionala miljömål ställts 
upp för efterbehandling av förore-
nade områden:

tifierats. Av dessa har 16 riskklas-
sificerats (enligt MIFO - metodik 
för inventering av förorenade områ-
den). 5 har därvid identifieras vara 
i riskklass 1 och 2 vilket betyder att 
de utgör en stor till mycket stor risk 
för människor och miljö. Områdena 
ska närmast undersökas vidare som 
grund för att närmare avgöra hur 
mycket föroreningar som finns och 
hur eventuell sanering bör ske.

Sannolikt finns föroreningar i samtli-
ga områden där industriell verksam-
het bedrivits eller där bensinmackar 
funnits mm. Före eventuell annan 
mera känslig markanvändning i så-
dana områden måste marken under-
sökas för att kunna avgöra eventuella 
behov av saneringsåtgärder. 

Samtliga förorenade områden 
som innebär akuta risker vid 
direktexponering och sådana 
förorenade områden som i dag, 
eller inom en nära framtid, ho-
tar betydelsefulla vattentäkter 
eller värdefulla naturområden 
skall vara utredda och vid be-
hov åtgärdade vid utgången av 
år 2010.
Åtgärder skall under 2005 – 
2010 ha genomförts vid så stor 
andel av prioriterade förorenade 
områden att miljöproblem or-
sakade av dessa i huvudsak kan 
vara lösta senast 2050.

I kommunen finns mot bakgrund 
av den industriella verksamhet mm 
som bedrivits många förorenade 
områden. 100 potentiellt förorena-
de markområden har hitintills iden-

•

•
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Detta gäller vid all fysisk planering. Uti-
från markundersökningens resultat görs 
en bedömning av behovet och omfatt-
ningen av en eventuell sanering. Identi-
fierade områden anges i bilaga 10.

buller
Buller kan orsaka trötthet, stress, och 
sömnstörningar. I den fysiska plane-
ringen är det av stor vikt att bevaka att 
bullernivåer blir godtagbara vid nybyg-
gande och anläggning av trafikstråk 
mm. Enligt gällande miljömål ska strä-
van vara att nå bullernivåer utomhus 
om högst 45 dBA ekvivalentnivå i såväl 
befintliga som nya bostadsområden, 
parker och grönområden.

Kommunen har i allt väsentligt inga 
ekonomiska möjligheter att uppföra 
bullerplank eller göra andra investe-
ringar i ljuddämpande åtgärder. För 
biltrafik kan emellertid hastighetsbe-
gränsningar bidra till en bättre ljudmil-
jö. Även åtgärder för att lägga om trafik 
till mindre störande stråk kan bidra till 
en bättre miljö. Kommunen har också 
inför anläggning av nya bostadsområ-
den skyldighet att planera dessa så att 
bullerproblem minimeras, inte minst 
för att ta vara på dyrbara investeringar i 
infrastruktur. För större stråk på väg och 
järnväg har Vägverket och Banverket 
ansvar att inte orsaka ohälsosamt bul-
ler. Om buller från vägar och järnvägar 
överskrider antagna riktvärden har ver-
ken skyldighet att vidta ljuddämpande 
åtgärder –  exempelvis uppförande av 
bullerplank.

Riktvärdena vid nybyggnation av bo-
stadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikin-
frastruktur är: 30 dBA ekvivalentnivå 
inomhus och 45 dBA maximalnivå. 
För befintlig bebyggelse avseende buller 
från järnvägstrafik gäller inomhus nat-
tetid 55 dBA maximalnivå. Riktvärde 
för acceptabel ljudnivå från trafikbuller 
utomhus från väg för boende är högst 
55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad. Rikt-

värde vid nybyggnad för utomhusbul-
ler från järnväg är 60dB(A)L ekvivalent 
och vid uteplats 55dB(A). Riktvärdena 
anges i Boverkets allmänna råd. För 
industribuller, skjutfält och skjutbanor, 
motorsport och byggplatser mm finns 
allmänna råd med riktvärden som tagits 
fram av Naturvårdsverket. 

För buller gäller även en miljökvalitets-
norm. Denna är en så kallad målsätt-
ningsnorm som anger hur olika länder 
ska kartlägga och åtgärda bullerproblem. 
Detta arbete har hittills varit inriktat på 
storstäder.

I kommunen utgör verksamheterna 
vid Skutskärs bruk och hamn samt 
vid Marma skjutfält en betydande bul-
lerspridning till näromgivningen. För 
dessa verksamheter sker en särskild mil-
jöprövning av länsstyrelsen. Mot bak-
grund av deras betydelse gäller tillåtelse 
att orsaka en något högre bullernivå än 
vad som gäller i allmänhet. Arbete drivs 
emellertid kontinuerligt enligt krav från 
länsstyrelsen för att dämpa ljud och för 
att organisera aktiviteter så att de blir så 
lite störande som möjligt. Verksamhe-
terna innebär på grund av bullersprid-
ningen påtagliga begränsningar för ny-
etablering i deras närhet.

Kommunen har en begränsad yta. Det 
är därför av stor vikt att även åtgärder 
i obebyggda trakter noga övervägs så 
att vissa områden kan bevaras så tysta 
som möjligt. Vid eventuell etablering av 
vindkraft i skogsområden är det exem-
pelvis angeläget att inte enbart undvika 
ljudspridning till närliggande bostäder. 
Det är även angeläget att vissa naturom-
råden bevaras bullerfria.

luftföroreningar
Luftföroreningar kommer från biltrafik, 
industriell verksamhet och energpro-
duktion. Sentida forskning har klarlagt 
att människors hälsa och miljön påver-
kas mer av luftföroreningar än vad som 
tidigare bevisats. Höga kvävedioxidhal-

ter i utomhusluften kan förvärra astma, 
ge lungfunktionsnedsättning, nedsatt 
immunförsvar/infektionsförsvar och 
ökade besvär vid luftvägssjukdomar. 
Partiklar påverkar genom att förvärra 
astma, luftrörsbesvär och hjärtsjuk-
domar. De kan också bidra till högt 
blodtryck. Höga bensenhalter förvärrar 
astma och luftvägsproblem. Kvävedi-
oxid bidrar även till negativ miljöpåver-
kan genom att bidra till ozonbildning, 
övergödning och försurning. Höga hal-
ter partiklar kan också bidra till ökade 
halter av metaller i dagvatten från vägar 
och därmed leda till förgiftning av  vat-
tenlevande organismer.

Enligt miljömål beslutade av riksdagen 
ska luften vara så ren att människors 
hälsa, djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. I regionala mål har gränsvärden 
beslutats för svaveldioxid, kvävedioxid, 
marknära ozon, flyktiga organiska äm-
nen, partiklar och bens(a)pyren. Vidare 
har beslutats att utsläpp av växthusgaser 
i länet ska vara minst 4% lägre under 
perioden 2008-2012 än vad det var 
1990.

Utsläppet av koldioxid per person är 
högt i kommunen. Detta beror helt av 
en mycket energikrävande tillverknings-
industri och en liten befolkningsnume-
rär. 

I övrigt överskrids inte uppsatta miljö-
mål. I allt väsentligt överskrids inte heller 
gällande miljökvalitetsnormer för luft. 
Det är ändå av stor betydelse att åtgär-
der vidtas för att minska luftförorening-
ar. Beräkningar visar att partikelhalten 
längs Riksväg 76 i Skutskär och längs 
E4 är på gränsen att överskrida gällande 
miljömål. Därvid har inte medtagits 
lokala bidrag från gamla värmepannor 
utan ackumulatortank.
 
Kommunen prioriterar mot denna 
bakgrund arbete för att kunna svara 
väl mot nationella mål för partik-
lar och flyktiga organiska ämnen.  



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

91

Föroreningar från trafik kan minskas 
med fortsatt utveckling av kollektivtra-
fik, bättre bilar och dubbdäck. Utveck-
ling av goda förutsättningar för att gå el-
ler cykla är också viktiga för att  minska 
föroreningar. För att minska problem 
som följer med gamla värmepannor är 
det av stor vikt att informera om vin-
ster med moderna och effektiva pan-
nor med ackumulatortank eller med 
alternativa energikällor som bergvärme 
mm. Utbyggnad av när- och fjärrvärme 
är också angelägen för att utmönstra ut-
släpp från ved- och oljeeldnig.

I bilaga redovisas kartbilder över luft-
föroreningar i kommunen och närlig-
gande områden.

djurhållning
Boskapshållningen i kommunen är idag 
mycket begränsad. Endast två bönder är 
verksamma. Det finns få kor och andra 
slag av boskap. I första hand hålls hus-
djur som hästar, hundar och katter.  

Hästhållning
Det ökande intresset för hästhållning i 
kommunen skapar förutsättningar för 
att återuppta och upprätthålla betes-
hävd på marker som börjat växa igen 
men har en historia av lång kontinu-
erlig hävd. Tydliga rekommendationer 
för lokalisering av hästgårdar kan bidra 
till ett upprätthållande av odlingsland-
skapets biologiska, kulturhistoriska och 
estetiska värden. Om hästarna betar på 
för liten yta försvinner eventuella natur-
värden snabbt. Det är därför centralt att 
i exempelvis detaljplaner säkerställa att 
hästarna får tillgång till stora och om-
växlande naturbetesmarker med anpas-
sat betestryck.

Hästhållning kan medföra vissa stör-
ningar i näromgivningen pga av lukt. 
Oro för spridning av allergener är också 
utbredd. Även ridning i enlighet med 
de regler som gäller med allemansrätt 
väcker ibland protester.

För kommunen har utifrån detta anta-
gits en policy som bland annat innebär 
att tillstånd för häst inte medges i de-
taljplanelagt område. Boverket arbetar 
med en översyn av rekommendationer 
vad gäller skyddsavstånd vid hästhåll-
ning. Socialstyrelsen har i ett medde-
lande lämnat vissa rekommendationer 
och redogjort för rättsprövningar avse-
ende skyddsavstånd mm.  Riktlinjer av-
seende skyddsavstånd vid hästhållning 
utarbetade av Länsstyrelsen i Skåne kan 
tjäna som en ytterligare vägledning för 
tillståndsgivning och planering:

Förslag till riktlinjer avseende skyddsav-
stånd vid hästhållning för tillståndsgiv-
ning och planering:

Över 100 hästar: 200-500 m till 
gödselhantering och stall. Minst 
200 m till områden där hästar vis-
tas.
30-100 hästar: Minst 200 m till 
gödselhantering och stall. Minst 
100-200 m till områden där hästar 
vistas.
10-30 hästar: Minst 100-200 m 
till gödselhantering och stall. Minst 
50-100 m till områden där hästar 
vistas.
1-10 hästar: Minst 100 m till göd-
selhantering och stall. Minst 50 m 
till områden där hästar vistas.

Hästar hålls i alla kommundelar med 
viss koncentration i Tegelbruket-Öst-
anån, Överboda, Västanån och Bäcken 
förutom att många hästar hålls vid Yt-
terbodas ridcentrum. I översiktsplanen 
föreslås att nya områden öppnas för 
hästhållning för att minimera risker för 
störningar.

Utöver detta framstår det som angeläget 
att upprätta en plan för hur ridstigar 
kan ordnas i olika kommundelar för 
att lindra störningar. Därvid är lämpligt 
att överväga hur anläggning av ridvägar 
kan kombineras med utbyggnad av 
gång- och cykelvägnät.

•

•

•

•

Det framstår också som angeläget att 
uppmärksamma problem med häst-
hållning vid översyn av kommunens 
ordningsstadga. I denna finns regler 
för hållning av hund. Däremot saknas 
ordningsregler för hästhållning och 
ridning.
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strålning
Elektromagnetisk strålning
Oro för elektromagnetisk strålning 
från ledningar har ökat. Det finns 
inga gränsvärden för högsta tillåten 
strålning. Socialstyrelsen har i ett 
meddelande redovisat forskning som 
påvisar viss risk för barnleukemi om 
strålningen där människor vistas sta-
digvarande  överstiger 0,4 mikrotes-
la.  Svenska kraftnät har som policy 
att inte överskrida denna stråldos. 
Enligt Uppsala läns miljömål bör 
strålning vid bostadsfasad inte över-
stiga 0,2 mikrotesla.

I vidstående diagram visas strålning-
ens styrka på olika avstånd från skilda 
slag av ledningar. Den kan i vissa fall 
vara mindre än vad diagrammet visar 
beroende av hur ledningarna är upp-
hängda och om strömföring i olika 
ledningar motverkar varandra. 

Radon
Radon är en radioaktiv gas som är 
lukt- och färglös. Höga halter i bo-
stadsluft innebär allvarlig risk för 
lungcancer som ökar i kombination 
med tobaksrök. 

Radongas i bostäder kan komma 
från mark under och runt hus, bygg-
nadsmaterial eller från vatten som 
används i ett hushåll. I vissa delar av 
kommunen kan geologiska förhål-
landena innebära en förhöjd risk. 
Det går emellertid inte att utifrån så-
dana allmänna förhållanden urskilja 
områden olämpliga för boende och 
byggande. Mätningar i hus har visat 
att det finns höga halter radon i alla 
delar av kommunen. Det enda sättet 
att upptäcka radon är att mäta den 
faktiska halten på en given plats.

Radon mäts i becquerel per kubik-
meter luft (Bq/m3). Halten får inte 
överstiga 200 Bq/m3 i befintliga 
byggnader eller vid nybyggnad. Den 
kan sänkas med åtgärder såsom att 

förbättra ventilation och att täta 
sprickor i en byggnads grundplatta.

Riksdagen har i miljömålsarbetet be-
slutat att år 2020 ska byggnader inte 
påverka hälsa negativt. Utifrån detta 
har följande regionala mål satts:
1. Samtliga skolor och förskolor har 
senast år 2008 halter under 200 Bq/
m3.
2. Samtliga flerbostadshus har senast 
år 2013 halter under 200 Bq/m3.
3. Samtliga småhus har senast år 
2020 halter under 200 Bq/m3.
 
Allt byggande i kommunen ska vara 
radonsäkert.

kemikalieolyckor vid  
fabriksdrift
I tidigare översiktsplan anges skydds-
områden runt verksamheten vid 
Skutskärs bruk. Inom en radie om 
500 m från den ur olyckssynpunkt 
mest riskfyllda hanteringen (f d klor-
hanteringen) får ingen ombyggnad 
av bostäder eller lokaler för utbild-
ning och omsorg ske och inom en 
radie om 1000 m ingen nybyggnad. 
Restriktionerna innebär en påtaglig 
begränsning för utveckling i angräns-
ande områden. 

Fabriksdriften har blivit säkrare och 
föroreningar har minskat sedan tidi-
gare översiktsplan fastlades. Riskabel 
klorhantering har upphört. Även 
därefter riskabel hantering av svavel-
dioxid har upphört. Enligt nyligen 
genomförd riskanalys konstateras att 
sannolikheten för en storskalig ke-
mikalieolycka på Skutskärs bruk är 
mycket liten. I och med borttagande 
av svaveldioxid har risk för närområ-
det tagits bort. Det är numera inte 
olycksfallsrisker, och för övrigt inte 
heller luktproblem eller spridning 
av nedsmutsande stoft, utan buller-
problem som framstår som den mest 
framträdande störningen i närom-
givningen från fabriksdriften. 

Krav på högsta ljudnivå finns dels 
i lagreglering av bostadsbyggande, 
dels som villkor i miljöprövning av 
fabriksdrift. Dessa krav och villkor 
framstår som tillräckliga för att han-
tera frågor om lov till byggande i fa-
brikens närområde. 

Nämnda skyddsområden kan där-
med tas bort. Bullerrestriktionerna 
innebär emellertid samtidigt att det 
inte annat än undantagsvis i prak-
tiken kan bli aktuellt att bilda nya 
bostadsfastigheter i fabrikens närom-
råde. Om undantagsfall aktualiseras 
bör fabriksintressen kunna tillgodo-
ses genom att höra Stora Enso Pulp 
AB som sakägare i samband med till-
ståndsprövning.

Det finns inte heller någon anled-
ning att planera för nya bostäder el-
ler anläggningar för skola, vård eller 
omsorg i fabrikens närområde med 
hänsyn till störningarna.

transport av  
farligt gods
Transport av så kallat farligt gods 
sker inom kommunen på järnväg 
och på större allmänna vägar enligt 
särskilda anvisningar från vägverket 
(se bilaga 11). Gods kan vara ris-

Det magnetiska kraftfältet på olika 
avstånd från större kraftledningar



översiktsplan älvkarleby kommun 2009

93

kabel med hänsyn till explosions-
risker eller giftiga utsläpp av gaser 
och vätskor. Säkerhetsarbete för att 
minimera risker föreslås inriktas på 
att i första hand ställa ökade krav på 
säkra transporter och att verka för 
överflyttning av transporter till alter-
nativa vägar. Utfärdande av byggför-
bud inom breda zoner kring aktuella 
stråk framstår som orealistiskt.  En 
mycket stor del av befintlig bebyg-
gelse ligger nära väg och järnväg. En 
annan sak är att det är lämpligt att 
behandla ett område om 150 m på 
ömse sidor om leder för farlig trans-
port som en viktig observationszon 
vid exploateringsöverväganden (så-
som i rapporten ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen” från länssty-
relserna i Stockholm, Västra Göta-
land och Skåne). Byggande av alter-
nativ väg från E4 till Skutskärs Bruk 
i enlighet med vad som anges i av-
snittet om kommunikationer ovan 
skulle inte minst ha ett värde i att 
riksvägen kunde avlastas från många 
farliga transporter.

vattenmiljö
Vattenmiljön påverkas i kommu-
nen i första hand av massaindustri, 
kraftverk och kommunal hantering 
av dricksvattenförsörjning och av-
lopp. Vid Skutskärs bruk har under 
den senaste tioårsperioden gjorts 
omfattande investeringar dels i ett 
stort verk för biologisk rening av 
processvatten, dels för att ta bort 
kvicksilversediment från hamnbas-
sängen. Verksamheten vid Älvkar-
leby kraftverk innebär konsekvenser 
för fiskliv med i stora delar unika 
värden. Effekterna hanteras via de 
anordningar för fiskens vandring 
och de institutioner som byggts upp 
i kommunen för fiskodling, -hälso-
kontroll och -forskning med Fiske-
riverket som huvudman. Jordbruk 
och boskapshållning är av så begrän-
sad omfattning att även effekter för 
vattenmiljön av dessa verksamheter 

framstår som begränsade. Kommu-
nens rening av vatten före utsläpp till 
Östersjön ger godtagbar fosforhalt. 
Problem med enskilda avlopp är av 
begränsad omfattning - flertalet fri-
tidshus är anslutna till kommunens 
VA-nät. Det dricksvatten som tas ut 
ur Kronsågens vattentäkt är av god 
kvalitet och tillgången är god. Det 
är emellertid av stor vikt att bevaka 
de risker för täkten som finns med 
närliggande transportleder och uttag 
av grus och sand. Vid genomförande 
av det förslag till reservatsbildning 
som utarbetats av länsstyrelsen kom-
mer stora områden i kustzonen med 
höga akvatiska värden att ges ett 
starkt skydd. 

Ett omfattande arbete för att vårda 
och förbättra vattenmiljö har inletts 
i regi av vattenmyndigheten till stor 
del som resultat av överenskommel-
ser inom och direktiv från EU. 2004 
infördes vattendirektivet i svensk 
lag. Då bildades fem distriktsmyn-
digheter för att samordna vattenför-
valtningen – för att få myndigheter, 
näringsliv, vattenorganisationer och 
enskilda att verka gemensamt. Kom-
munen tillhör två distrikt. Dalälvens 
avrinningsområde hör till Botten-
havets distrikt medan Gårdskär och 
andra ostliga delar av kommunen in-
går i Norra Östersjöns distrikt. Vat-
tenmyndigheten ska fastställa mil-
jökvalitetsnormer, åtgärdsprogram 
och förvaltningsplaner innevarande 
år.  I kommunen har nyligen inletts 
samarbete med Gästrike Vatten för 
att upprätta en långsiktig strategi 
för vattenförsörjning. Därvid ska bl 
a gällande skydd för grundvattenfö-
rekomsten i åsen ses över. I kommu-
nen har också inletts en utredning 
om enskilda avlopp. Älvkarleby om-
fattas inte av miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten.
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klimatförändringar
Klimatet kommer enligt en domine-
rande uppfattning i forskarvärlden 
att genomgå betydande förändringar 
under lång tid på grund av utsläpp 
av växthusgaser. Jorden blir varmare, 
havsnivån stiger. I många delar av 
världen ökar nederbörden medan an-
dra delar kommer att drabbas hårt av 
torka. Växlingarna i väderlek blir mer 
dramatiska. Stora delar av världen 
kommer att drabbas av gigantiska 
problem. 

Sverige tillhör de regioner som blir 
mest förskonade. Älvkarleby ligger 
i sin tur i en landsdel som kan för-
vänta mindre problem än sydliga och 
nordliga delar. Havsnivån exempelvis 
kommer på grund av landhöjningen 
inte att stiga lika mycket här som i 
Skåne. Nederbörden kommer inte att 
öka lika mycket som vid västkusten 
eller i fjällvärlden. Även här kommer 
emellertid avsevärda problem uppstå.

Vintrarna blir varmare, det kommer 
att regna mera och skyfallen blir tä-
tare. Somrarna blir i stort sett som nu 
men längre och med mera ihållande 
värmeböljor. 

För att kunna hejda och vända utveck-
lingen krävs betydande insatser för att 
minska utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen har emellertid redan gått så 
långt att jorden kommer att fortsätta 
att bli varmare under en mycket lång 
tid framöver. Förändringarna kräver 
redan en mängd åtgärder för anpass-
ning till nya hälsorisker och risker för 
skador på fauna och flora liksom på 
byggnader och anläggningar. 

I FN:s och EU:s regi pågår ett bety-
dande arbete för att få till stånd inter-
nationella åtgärder. I Sverige har en 
rad olika myndigheter inlett arbete 
i överensstämmelse med FN:s och 
EU:s ambitioner.

Redan förutses nya hälsorisker bero-
ende av längre perioder med extrem-
temperaturer och pollenspridning. 
Även spridning av virus, bakterier och 
parasiter förutses öka.

Risken ökar för bortspolning av vä-
gar och vägbankar vid mera ihållande 
regn. Ökad vattenföring förbättrar 
förutsättningar för utvinning av vat-
tenkraft men elnät och därmed även 
nät för telekommunikationer hotas 
av allt flera stormar. Uppvärmnings-
behovet kommer att minska men be-
hov av kylning ökar på grund av allt 
fler värmeböljor. Med ökad risk för 
spridning av virus, parasiter och föro-
reningar i mark kan system för dricks-
vattenförsörjning behöva byggas om. 
Detsamma gäller för avloppssystem 
för att undvika bakåtströmmande 
vatten, hälsofarlig bräddning och 
källaröversvämningar. Byggnader be-
höver underhållas mera intensivt för 

att stå emot mera regn och hårt vä-
der. Planeringen måste också allmänt 
inriktas mera uppmärksamt på risker 
för översvämningar och skred.

Räddningsverket har karterat risker 
för översvämning vid olika vattenflö-
den. Denna visas på nästa sida. Det 
bör noteras att karteringen är grov 
– den är grundad på grova höjddata 
mm och ska ses som en anvisning om 
var det är lämpligt att göra närmare 
undersökningar av höjdförhållanden 
och risker bl a inför eventuell exploa-
tering.

Fördjupade studier av Dalälvens vat-
tenföring och strandterräng pågår 
på initiativ av kraftföretagen och 
Svenska kraftnät bland annat för 
att öka kunskapen om risker för 
dammbrott. (Erosions och skredris-
ker i kommunen har ännu så länge 
endast lokaliserats för mindre par-
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tier av Östan- och Västanån). Vid 
Statens geologiska institut pågår 
utveckling av förfinade metoder för 
att förutse skredrisker. Dessa och 
ytterligare arbeten kommer relativt 
snart att ge bättre planeringsunder-
lag. Tills vidare har Länsstyrelsen 
i samarbete med SGU och Rädd-
ningsverket utarbetat förslag till 
riktlinjer för planering för att han-
tera översvämnings- och skredris-
ker. En sammanfattande bild visas 
på nästa sida. Riktlinjerna utesluter 
inte helt exploatering inom riskzo-
ner om särskilda åtgärder vidtas. Så 
kan exempelvis byggnader placeras 
på högre höjd än omgivande mark. 
Genom att forma bottenvåningen 
på en byggnad för annat än boende 
kan det också vara möjligt att hante-
ra översvämningsrisker godtagbart.
 
Även om kunskapsläge förbättras 
och åtgärdsplaner börjar växa fram 
kan samtidigt konstateras att det 
ännu är mycket osäkert hur framti-
den kommer att gestalta sig. Det är 
exempelvis inte uteslutet att scenari-
er med snabb nedsmältning av pola-
risar kommer att bli mera sannolika 
och kräva beredskap inför mera dra-
matiska höjningar av havsnivån än 
vad bland annat FN:s klimatpanel 
hittills räknat med.

Även med de mindre dramatiska 
huvudscenarier som FN nu handlar 
utifrån är det också ännu svårt att 
förutse hela vidden av lokala kon-
sekvenser. Även om förändringar 
av vårt lokala klimat kan bli skon-
samma och kräva förhållandevis 
måttliga anpassningsåtgärder kan 
indirekta effekter av mera drama-
tiska förändringar i andra delar av 
världen bli avsevärda.

Inte minst är det svårt att förutse kon-
sekvenser för befolkningsrörelser. Streckat:	Högsta	dim.	flöde.

Rosa:	100-årsflöde.
Källa: SMHI, Räddningsverket.
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Det kan inte uteslutas att klimatför-
ändringarna kan leda till stora be-
folkningsrörelser eller till en betyd-
ligt mera omfattande invandring än 
den som följt med de senaste decen-
niernas internationella konflikter 
och inbördeskrig. Bland experter 
som länge sökt förutse konsekven-
ser av klimatförändringar hålls ex-
empelvis inte för uteslutet att Sve-
riges befolkning vid sekelskiftet kan 
uppgå till 50 miljoner. Detta skulle 
för Älvkarlebys del kunna innebära 
en befolkning om 50 000 - en mer 
än fem gånger så stor befolkning 
som idag! 

Under en tämligen lång tid har be-
folkningsutvecklingen i Älvkarleby 
varit stabil och tidvis även vikande. 
Det har då funnits skäl att motverka 
befolkningsminskning och attra-
hera nya kommuninvånare. Klimat-
förändringarna kan således komma 
att ställa helt andra krav på plane-
ringen. 

Osäkerheten om global utveckling 
är emellertid stor och det kan inte 
heller uteslutas att klimatansträng-
ningar kan få till följd internationella 
konflikter och inre slitningar som tar 
sig uttryck i allmän stagnation, iso-
lationism och begränsade flykting-
rörelser. Det kan inte uteslutas att 
de också kan leda till en ny tid med 
vikande befolkningsutveckling.

För att minska utsläpp av växthusga-
ser är det bland annat angeläget att 
minimera sådana transporter som 
medför utsläpp. Det är också ange-
läget att underlätta produktion av 
icke fossil energi liksom att utnyttja 
energi mera effektivt. 

Med ombyggnaden av järnvägen till 
dubbelspår och med utbyggnad av 
regional och lokal tågtrafik har för-
utsättningarna för att öka andelen 
persontransporter som inte medför 

utsläpp förbättrats avsevärt. Med 
lokalisering av ny bebyggelse i första 
hand i anslutning till tågstationer 
kan ytterligare utsläpp begränsas. 
Även förutsättningarna för att öka 
andelen godstransporter på järnväg 
har förbättrats. Med planering för 
att stödja fortsatt utveckling av Skut-
skärs hamn kan också möjligheter 
för energieffektiva transporter till 
sjöss och med anslutning till järnväg 
förbättras.

I planering för att stödja produktion 
av icke fossil energi finns i Älvkarleby 
skäl att även fortsättningsvis under-
lätta för produktion av vattenkraft. 
Kommunen tillhör vidare de delar av 
landet där det är lämpligt att utvinna 
vindenergi. För att utnyttja energi 
mera effektivt finns bland annat skäl 
att planera så att användning av fjärr-
värme underlättas. 

Den snabbt tilltagande insikten om 
klimatförändringarna kommer i en 
tid när efterfrågan på vattennära bo-
ende länge ökat markant. Osäkerhe-
ten om framtida havsnivå och risk 
för  översvämning eller  skred ställer 
efterfrågan i en ny dager. Även osä-

kerheten om hur turism och befolk-
ningsrörelser kommer att uvecklas 
ställer vattennära boende i nytt ljus.

Med tilltagande hetperioder och ut-
bredd torka i regioner som hitintills 
varit huvudmål för sommarturism 
förväntas ett varmare nordeuropa 
komma att locka till sommarbad och 
naturupplevelser. Det framstår då 
som viktigt att bevara och utveckla 
vattennära kvaliteter för ett stort fler-
tal. Än viktigare framstår detta i ett 
perspektiv där allt fler kan komma 
att söka bosättning i regionen för att 
komma undan torka, hetta, bränder 
och tropiska oväder. Innan kunska-
pen om kommande klimatföränd-
ringar lett till större visshet finns 
således skäl att vara restriktiv till ny-
etablering av vattennära boende.

Klimatförändringarna ger även nya 
argument för att noga överväga ex-
ploatering av jordbruksmark. Krav 
på lokal odling kan komma att öka 
för att minska transporter. Odlings-
förutsättningar i många jordbruks-
länder kommer dessutom att för-
sämras samtidigt som växtsäsonger i 
vår region förlängs. 

Högsta	dimensionerade	flöde

100-årsflöde

(sjukhus, skolor, rv, jvg, va-, 
el-, tele-anl, industrier, 

bostadsomr)

(fritidshus, enstaka 
villa, mindre industri, mindre väg)

(garage, uthus)

Riktlinjer för lokalisering av bebyggelse med hänsyn till risk för 
översvämning
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3.2 plan för 
kommundelar
3.2.1 skutskär
I Skutskär finns många fina bostads-
miljöer, närströvområden och vatten-
rum. 

Tyvärr är detta av allt att döma inte 
så väl känt av dem som inte lever 
där. Massaindustri, en lång genom-
fart– före detta E4 -, frånvaro av ett 
stadsmässigt centrum, ett centralt in-
dustriområde och många ”öderum” 
präglar i stället bilden av samhället för 
många passerande. För dem framgår 
inte heller alls att allfarvägen går nära 
vattenrummet.

Denna bild belastar inte bara orten. 
För många har uppfattningen om 
Skutskär stor betydelse för hur hela 
kommunen upplevs. 

Det är önskvärt att forma en långsik-
tig strategi för att söka förändra ortens 
centrala delar så att dess många goda 
kvaliteter kommer till sin rätt. I för-
slagen nedan redovisas mot denna 
bakgrund - före förslag till nya ut-
byggnadsområden - anslag till en stra-
tegi för utveckling av centrumområ-
det och för att omforma genomfarten 
– den före detta motorvägen – från 
E4 till ”Kungsgata” eller ”Strandväg”. 
Anslag till strategi för att utveckla vat-
tenrummet har redovisats ovan under 
”Älvplan”.

Centrumområdet
Centrumområdet rymmer relativt 
få butiker och är långt utdraget. Det 
sträcker sig utmed Centralgatan och 
riksvägen från Bodarna, ICA och Prix 
i söder till Folkets Hus och den före 
detta hälsocentralen i norr – en sträcka 
på över 1 km. Det är otydligt och sak-
nar önskvärd stadsmässighet. Orsa-
kerna är många – omstrukturering av 
handel mot stora enheter och ökade 
svårigheter för småbutiker, närhet till 

Gävle med ett stort konkurrerande 
utbud, utveckling av bilism och avsak-
nad av en lång och lugn bebyggelseut-
veckling.

Frånvaron av stadsmässighet beror till 
avsevärd del också på att centrala delar 
av samhället byggts på öppen ängs-
mark och på att planerad ”utfyllnad” 
av denna ängsmark med byggnader 
och anläggningar inte fullbordats. 

I den allt starkare tillväxten efter kriget 
förutsågs efter hand att orten skulle 
fortsätta att växa snabbt till att omfat-
ta mer än dubbelt så många invånare 
som blivit fallet. Utbyggnad med sikte 
på att forma samhället för så många 
kom att brytas med den nedgång i 
ekonomi och befolkningsutveckling 
som följde i stället för fortsatt tillväxt. 
Den grund för ett centrum som byg-
gande av flerfamiljshus och offentliga 
lokaler mm ger kom att bli betydligt 
mindre än förutsett.

Området bär än idag tydliga spår av 
sin historia som öppen äng. De mar-
ker som aldrig blivit bebyggda ligger 
som tomma gräsytor. De är i avsaknad 
inte bara av byggnader utan också av 
träd och planteringar. De utgör inget 
stöd för att uppfatta att här finns or-
tens centrum. I stället ger de grund för 
en upplevelse av området som ointres-
sant.

Stora obebyggda tomter bevuxna en-
dast med gräs finns insprängda utmed 
hela centrumsträckan. I mittpartiet 
ligger också strandområdet mel-

lan Gävlevägen och Bodaån som en 
långsträckt i mycket helt obearbetad 
gräsyta. En starkt bidragande orsak till 
att detta långsträckta strandområde 
knappast alls bearbetats är att Gävle-
vägen - tidigare europaväg - med hård 
trafik i flera decennier utgjort en näst-
intill oöverkomlig barriär. 

På 60-talet väcktes tankar om att flytta 
genomfartstrafiken västerut till järnvä-
gen och att låta centrumområdet ut-
vecklas österut ned mot Bodaån. Med 
tillkomsten av den nya motorvägen 
E4 långt utanför orten och med den 
ombyggnad av Gävlevägen för en lug-
nare trafik som genomförts finns nu 
möjligheter att åter medvetet utveckla 
centrum att innefatta området mellan 
Gävlevägen och Bodaån. 

De många tomma ytorna och särskilt 
området utmed Bodaån utgör en bety-
dande resurs för att göra centrumom-
rådet mera tydligt och stimulerande.

I ett första led kan området bearbetas 
till en stadspark med den unika till-
gången till ett utomhusbad mitt i or-
tens centrum.

Området är mycket stort. En jämfö-
relse med Boulognerskogen i Gävle 
visar att sträckan mellan Hemköp och 
centrala industriområdet är lika lång 
som den mellan Kvarnbron och kraft-
verket eller den mellan konserthuset 
och Silvanum. Strandområdet mellan 
Rotskärsbron och Kullen är lika långt  
som det mellan Kvarnbron  och Gus-
tavsbron. 

Boulognerskogen Centrala 
Skutskär

Rotskärsudden

Hemköp

Högskolan

Strömvallen
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Området är så stort att det ger rum 
både för generösa park- och natur-
rum och för flera byggnader. Det är 
också så stort att omfattande plane-
ring och plantering mm krävs. Bou-
lognerskogen och dess anläggningar 
har vuxit fram under lång tid. 

En omdaning har inletts med gall-
ring mm för att skapa en prome-

nad nära Bodaån. Åtgärder krävs 
emellertid under en lång följd av 
år. Området måste av nödvändighet 
utvecklas successivt. Därmed kan 
även avgöras efter hand vilka even-
tuella tillskott av byggnader som är 
möjliga och lämpliga att uppföra.

Närheten till vatten ger möjligheter 
att på sikt skapa en hamnstadsmiljö 

– att på sikt ”forma centrala Skut-
skär till något av ett Waxholm” eller 
liknande marin bebyggelsemiljö.

Illustrationerna på nästa uppslag 
presenteras för att väcka diskussion 
om en sådan utvecklingsriktning.
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illustrationer centrum
Illustrationerna invid presenteras 
för att bidra till diskussion om hur 
kommunens mest centrala område 
skulle kunna utvecklas på lång sikt.  
De är inspirationsskisser av  Tovatt 
planners AB utan anspråk på att 
vara färdiga förslag.

De visar hur området skulle kunna 
utvecklas till en stadsmässig och 
marin miljö med många bostäder - i 
punkthus, i småskaliga längor och i 
radhus.

Utmed vattnet har skisserats rikligt 
med bryggor, kajer, båthus, bas-
tubad och en hamnplats med bå-
tuthyrning mm. Badstranden har 
också utvidgats.

Siggeboda gård har byggts om till 
allmän lokal och restaurerats. Den 

i ännu gällande plan från 1958 
finns på strandområdet en 
vidsträckt byggrätt för ”allmänt 
ändamål”. där hemköp ligger 
kom emellertid planen snabbt 
att ändras.  tanken var först att 
där bygga den skola som i stäl-
let byggdes på rotskär. planen 
gjordes om för handelsändamål 
för att möjliggöra etablering av ett 
tempo. i allt väsentligt all mark 
utöver den där butiksbyggnaden 
ligger belades då med byggför-
bud.

idag framstår det som lämpligt 
att upphäva förbudet att bygga 
på stora tomma parkeringsytor. 
det framstår som lämpligare att 
i första hand bebygga dessa ytor 
snarare än de där byggrätt nu 
föreligger.

har getts en funktion som restau-
rant/café i en mindre park och spa-
rats som ett av få vittnesbörd om ett 
äldre Skutskär. 

Centralt har skisserats en gångbro 
över till Rotskär och Rotskärssko-
lan. På ömse sidor om vägen över 
Rotskärsholmen har skisserats min-
dre radhusbostäder för äldre utan 
hemmaboende barn. Den idag upp-
grundande kanalen mellan Rotskärs-
holmen och Rotskär har grävts upp 
och försetts med kanalbostäder.

Bebyggelsen kan ges såväl en tradi-
tionell som en modern marin ka-
raktär.
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Riks -
väg 76 ge-
nom Skutskär har 
en lång historia som nationell 
allfarväg utmed kusten. Länge var 
den också Europaväg. Den historis-
ka vägen rätades ut och breddades 
för en omfattande och snabb ge-
nomfartstrafik. Utmed den tillkom 
bensinmackar och annan vägbebyg-
gelse”. Nya byggnader placerades 
av buller- och säkerhetsskäl på ett 
visst avstånd från trafiken. Av sam-
ma skäl vändes också många med 
sin baksida mot vägen. På en del 
sträckor har även skapats avskärm-
ningar mellan väg och bebyggelse. 
Vissa partier har med den hårda 
trafiken avskurits från bebyggelse 
och hamnat för fäfot. Allt detta har 
bidragit till att vägen genom Skut-
skär av många uppfattas som trist. 
Sådana uppfattningar har av allt att 
döma till viss del kommit att färga 
bilden av hela samhället och där-
med även hela kommunen.

Efter tillkomsten av den nya sträck-
ningen av E4 har vägen byggts om. 
Den har blivit betydligt säkrare och 
trafiken har lugnats ned. Betydande 
trevnadsvärden har också tillförts. 
Den har smalnats av och försetts 
med gc-väg och trädplanteringar. 

Portal
1. Entrén 
från norr är något 
anonym och kan med 
fördel bland annat förses 
med större skylt, portal eller 
skulptur för att göra det tyd-
ligt att här börjar kommunen och 
dess centralort. Harnäs värdefulla 
bruksmiljö skulle kunna framhä-
vas bättre med viss gallring av sly. 
I brukets sydände skulle alléplan-
tering kunna leda in blicken mot 
kulturmiljön och även avskärma 
denna bättre mot industriinfarten.

Allé genom hela Skutskär
2. Utmed den långa sträckan förbi 
Skutskärs bruk har viss trädplante-
ring skett och runt det före detta 
huvudkontoret drivs också en god 
parkskötsel. Vegetationen mot bru-
ket skulle emellertid med fördel 
kunna förtätas betydligt.

Ytterligare planteringar framstår 
överhuvudtaget som ett centralt 
medel för att förändra hela ge-

nomfarten. Ett genomgående pro-
blem är att den leder förbi många 
tomma ytor eller impediment trots 
att många träd tillkom då vägen 
byggdes. Hela genomfarten skulle 
kunna göras till en lummig och 
vacker allé. 

Förekomsten av tomma ytor inne-
bär fördelen att det finns osedvan-
ligt goda möjligheter att ordna en 
intresseväckande allé genom hela 
centralorten. Skutskär skulle rentav 
kunna bli välkänt för en vacker allé 
i stället för en trist genomfart. 

3. Transformatorstation och bygg-
nader söder om brukets huvud-

entré bör helt kläs in med 
tät vegetation.  – hög 

häck mm. 

4. Trafikstör-
ningar på  

 
 

riksvägen genom 
skutskär – från e� 
till kungsgata eller 
strandväg

 
 
v i a -
d u k t e n 
bör lindras 
genom att föra 
bort lastbilsavfart 
till bruket till en al-
ternativ väg under via-
dukten. Vegetationsytor 
mellan Hamnvägen och upp-
lagsområden bör förtätas i enlig-
het med detaljplan. 

Gör park av ”träsk”
5. Efter passage över bron vidtar 
först ett vägavsnitt öppna ytor med 
parkkaraktär. Därefter följer emel-
lertid ett vidsträckt område som 
närmast upplevs som träskliknande. 

Även byggande av rondeller har 
bidragit till en mera trivsam miljö. 
Trots detta bär vägen ännu spår av 
sin historia som en europaväg som 
det funnits skäl att vända sig bort 
ifrån och att hålla avstånd till. Det 
finns skäl att forma en strategi för 
att successivt förändra vägen från 
europaväg till huvudgata - från E4 
till ”Kungsgata” eller ”Strandväg”. 

Nedan kommenteras olika väg-
avsnitt som underlag för 

diskussion om ut-
veckling av en 

strategi.

1

5

�

3
2

6
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Ka-
rak-
t ä r e n 
av över-
givet trä-
s kområde 
är olycklig. 
Området lig-
ger mycket cen-
tralt och utgör en 
viktig länk för att 
binda samman norra 
Skutskär med södra. 
Markförhållandena för-
svårar sammanlänkande 
exploatering. Här skulle 
emellertid kunna utvecklas 
en vacker park. Nu är endast 
en mindre yta närmast rondel-
len kultiverad.

6. Vägen utmed Kyrkbyn och 
Kyrkslätten utvecklades för en tid 
som en ny centrumbildning mellan 
det centrum i norr som fanns med 
Torget och i söder med Bodarna. 
Folkets Hus och den f d hälsocen-
tralen m fl byggnader ger sträckan 
en viss stadskaraktär. Utmed den 
finns emellertid också flera större 
tomma ytor som med fördel kunde 
fyllas med ytterligare lokaler. I vän-
tan på byggnadsinvesteringar kan 
de förses med trädplanteringar som 
kan förhöja miljön och därmed 
för övrigt också öka intresse att in-
vestera. Inte minst skulle fler träd 
kring Folkets hus kunna ge en mer 
intressant platsbildning.

Forma stadspark och hamnkvarter
7. Skutskärs mitt i jämnhöjd med 
kommunhus och Siggeboda gård 

berörs i föregående avsnitt om cen-
trumområdet. Plantering eller ex-
ploatering här är inte motstridigt 
att öppna för blickar ned mot ån. 
Planteringar kan i stället leda blick-
ar och göra områdets möjligheter 
tydligare.

Plantera på tomma ytor
8. Den fortsatta delen av vägen 

söderut bär ännu tydliga spår 
av sin historia som öppen 

ängsmark med ofullbor-
dade exploateringsplaner. 

Här finns flera tomma 
tomter men även större 

öppna fält. Här ligger 
även det centrala in-

dustriområdet när-
mast vägen. I his-

toriens ljus kan 
konstateras att 

området är 
beläget där 

en vacker 
park el-

ler ett 
a t t -

rak-

extra angeläget att ordna med en 
tät och intressant vegetations-
skärm. Området bör även så långt 
möjligt söka styras så att inslaget av 
störande verksamheter minskas – så 
att industrier och upplag ersätts av 
tjänste- och hantverksföretag som 
kan vara positivt livgivande in-
slag i centrumområdet. Utöver att 
skapa en betydligt bättre entré till 
Holmarna och Rotskär är det också 
angeläget att skapa en mera trafik-
säker vägövergång i detta läge fram-
för allt för skolbarn. 

Intresse att investera på tomma 
tomter väster om vägen skulle kun-
na öka om störningar från industri-
området kunde lindras. Även här 
gäller att trädplanteringar i avvak-
tan på annat skulle kunna förhöja  
stadsbild och huvudgata. 

9. I jämnhöjd med Kullen finns 
utmed huvudgatans västra sida 
mycket vidsträckta områden som 
skulle kunna utvecklas till lummi-
ga parker i stället för ödeytor. För 
vägen i centralortens sydliga ände 
är det angeläget att förlänga cy-
kel- och gångstråk mot Älvkarleby 
och Överboda. Om en förlängning 

ordnades som ett stadsmässigt 
alléstråk skulle Skutskär 

få en tydligare entré 
även från sö-

der.

tivt 
v a t -
tennä-
ra boende 
skulle kunna 
skapas men det 
framstår som orealis-
tiskt att avveckla området. 
Området bör emellertid succes-
sivt kunna omvandlas så att det blir 
mindre störande. 

Grön ridå mot industri
Mot vägen bör ställvis en bättre 
ordning skapas på industritomter 
där det på vissa vuxit fram skräpiga 
bakgårdsupplag mot ortens ”kungs-
gata”. Här framstår det också som 
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skutskär - utbyggnads-
områden
1. Den outnyttjade parkeringsytan 
i anslutning till Hemköp är belagd 
med byggnadsförbud i gällande de-
taljplan. Den är mycket central och 
vatten-/parknära. Bostadsbebyggel-
se här kan stödja service och utveck-
ling av ett tydligare centrum. Om-
rådet är lämpligt för byggande av 
flerfamiljshus. Det framstår som det 
mest intressanta att först exploatera i 
fortsatt byggande av flerfamiljshus.

2. Även här finns ett outnyttjat ut-
rymme som är centralt och vatten-
/parknära. Även här är det lämpligt 
att bygga flerfamiljshus eller i andra 
hand radhus. Också denna tomt är 
av förstarangsintresse att exploatera.

3. Detta är kommunens kanske 
mest attraktiva mark. Även här 
skulle kunna etableras någon form 
av kollektivt/tätt boende. Platsen 
är så attraktiv att den bör komma 
flera till del än vad som gäller på 
Rotskärsholmen i övrigt. Exploate-
ring får emellertid inte göras så tät 

att omkringliggande villaområden 
störs. Området kan vara lämpligt för 
radhus/båthusboende.  En gångbro 
över till centrum skulle vara till stor 
fördel för såväl boende och skolbarn 
som en bred allmänhet.

Utmed återupplivad kanal skulle 
kunna skapas en mindre grupp med 
rad-/båthusboende. 

4. Detta är en mycket central ”öde-
tomt”. Bebyggelse här skulle stärka 
centrumområdet. Gällande plan 
möjliggör byggande både för boen-
de och verksamhet. 

5. Även här finns en central ”öde-
tomt” som också denna kan vara 
lämplig både för boende och icke 
störande verksamhet.

6. För detta område har Älvkarle-
byhus upprättat skisser över hur 
nyligen uppförda flerfamiljshus kan 
kompletteras med ännu ett.
 
7. Med positiv utveckling av allmän 
ekonomi och pendling kan stations-
läget bli en magnet. Visst utrymme 
för mindre komplettering med 
bostäder finns. En komplettering 
skulle kunna bidra till att stationen 
knyts närmare samhället. 

8. Dessa områden är idag helt out-
nyttjade skogspartier. Med tillkomst 
av pendeltågstation och ny vägdrag-
ning har de nu kommit i ett mycket 
centralt läge. Här finns gott om ut-
rymme för att utveckla bebyggelse 
av ett slag liknande den i Lindsäng 
och Fleräng. Bebyggelse skulle också 
bli till en brygga mellan Lindsäng 
– Fleräng och pendeltågstation/cen-
trumområde. Områdena kan även 
vara lämpliga för centralt boende 
med hästhållning.

9
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V1. Gränser för industriområdet vid 
Skutskärs bruk och hamn bibehålles. 
Här finns god utbyggnadsreserv.

V2. Vid norra industriområdet finns 
viss utbyggnadsreserv. Gränser ändras 
inte.
 
9. För den öppna marken mellan 
idrottsområdet och Bodaån gäller en 
detaljplan upprättad i slutet av sjuttio-
talet. En del av planen är genomförd 
med byggande av Jungfruholmens 
skola och ett område för bostäder med 
bostadsrätt. Planen medger byggande 

av ytterligare ett femtiotal fristående 
och kopplade småhus. Detta område 
skulle även kunna bli ett bra koloni-
område.

10. I långsiktsplanering på sextiotalet 
föreslogs flerfamiljshus i skogen inn-
anför Kopphuslandets bebyggelse. 
Området ligger förhållandevis centralt 
och har närhet såväl till skog som till 
vatten, bad-, båt och sportaktiviteter. 
Nu föreslås att det öppnas för byg-
gande av småhus. Det är så stort att 
det ger utrymme både för natur och 
bostäder. Det finns möjlighet att - 
exempelvis med sådana ”skogsbyar” 
som beskrivits i avsnittet Boende ovan 
– förena intresse att erbjuda attraktiva 
boplatser med strävan att bevara natur 
och strövområden. I närområdet mot 
Svarthamn finns därutöver mycket 
vida strövområden som föreslås bli na-
turreservat.

11. Utmed Nyhamnsvägen söder om 
Svarthamn och Sandbankarna bör ett 
begränsat byggande kunna ske utan 
att avskärma värdefulla grönområden. 
Läget erbjuder god närhet till fina 
bad- och naturområden. Reningsver-
ket innebär att döma av lång erfaren-
het inga luktproblem.

12. På Rotskärslandet har planplagts 
för 7 nya tomter som nu håller på att 
bebyggas. Marken i övrigt är planlagd 
som naturmark i de delar den inte fö-
reslås bli naturreservat. Detta område 
föreslås dock undantas från reservats-
bildning. Det har ett mycket attraktivt 
läge nära vatten, skog och centrum. Ett 
begränsat tillskott här av radhus e d bör 
kunna göras utan att omkringliggande 
natur- och bebyggelsemiljöer förstörs.

V3. Gränser eller ställningstagande 
i tidigare översiktsplan ändras inte. I 
denna anges att ej utnyttjad byggrätt 
inom kommunalägd mark i norra de-
len ej bör utnyttjas samt att kommu-
nen bör förvärva ytterligare mark vid 

kommande försäljningar för att aktivt 
kunna påverka områdets utveckling.
13. Kullens fiskeläge är en något sar-
gad pärla. Där finns nu endast en yr-
kesverksam fiskare. Flera byggnader 
används nu för fritidsändamål och 
arrendatorer önskar friköpa dem. 
Utifrån starka krav på tillgänglig-
het för allmänhet (strandpromenad 
mm) och på anpassning till fiskelä-
gesmiljön bör bebyggelsen kunna 
kompletteras med mindre tillskott av 
- fiskarstugor/båthus. Tillskott skulle 
kunna bli till ett stöd för den pitto-
reska miljön. 
 
I kullens egnahemsområde finns ut-
med Tallgatan en handfull planlagda 
men ej bebyggda tomter.

14. Marn har med ny vägdragning 
kommit i ett mycket centralt läge. 
Markförhållanden och nedlagd sop-
tipp begränsar möjligheter till större 
utbyggnad. Utrymme finns dock för 
att komplettera bebyggelsen med ett 
fåtal tomter. 

15. I Idbäcken är förhållandena lik-
artade de i Marn. Även här finns 
möjlighet till en mindre komplet-
tering. Idbäcken skulle också kunna 
förbindas med Bäcken med väg och 
bebyggelse. Bäcken har utvecklats till 
ett område som är attraktivt för att 
det ligger centralt samtidigt som det 
erbjuder möjlighet till boende med 
hästhållning. Här finns utrymme för 
viss komplettering. Om väg öppna-
des till Idbäcken skulle sådana möj-
ligheter vidgas.

16. Detta område är kommunens 
största markreserv för bostadsbebyg-
gelse. Här finns möjlighet att skapa 
ett ansenligt antal småhusbostäder 
med god närhet till strövområden 
och för en stor del också närhet till 
vatten. Det är så stort att det ger ut-
rymme såväl för exploatering som för 
bevarande av värdefulla grönstråk. 
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Det ligger c:a 2 km från pendeltåg-
station och centrum. I tidigare över-
siktsplan har anvisats möjligheter att 
bygga närmare vattnet än det utvid-
gade strandskyddets 300m. Detta 
ställningstagande står fast. Området 
måste emellertid planeras så att ett 
generöst utrymme vid vattnet läm-
nas fritt för allmänhet och rörligt 
friluftsliv.

Planering av vattennära bebyggelse 
bör också drivas så att mindre vat-
tennära delar av området garanteras 
goda grönstråk ned till vattenom-
rådet. En planering bör även drivas 
så att befintlig bebyggelse fortsatt 
får god kontakt med sydliga ströv-
områden. Den bör också drivas så 
att alternativ väg kan skapas till det 
södra industriområdet för att avlasta 

befintlig och tillkommande bebyggelse från 
lastbilstrafik mm.
 
V4. Södra industriområdet erbjuder expan-
sionsmöjligheter. Vid behov kan det vidgas 
söderut.

V5. Verksamheten på industriområdet vid 
Mon är avvecklad. Området avvecklas som 
industriområde.

17. Här finns utrymme för att skapa c:a 
sju tomter – tre med ett mycket vattennära 
läge och fyra indragna från Långsandsvä-
gen. Bebyggelse skulle inte vara till men för 
rörligt friluftsliv eller landskapsbild.

18. Detta område ligger i anslutning till 
kommunens ridcentrum med god närhet 
också till kommunalt VA-ledningsstråk. 
Här finns utrymme för boende med häst-
hållning utan risk för konflikter med när-
boende. 

I kommunens norra del förs reservat för ny 
väg mot Långsand över från tidigare till ny 
plan. Vidare läggs in reservat för direktväg 
mellan Skutskärs bruk och E4.
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3.2.2 älvkarleby
19. Tegelbruket var tidigare betes-
marker för den historiska radbyn 
och senare bosättningar  i Älv-
karleby. Två torp flyttades hit vid 
skiftesreformer men en mer omfat-
tande exploatering kom först med 
egnahemsrörelsen. Här finns  ett  
knappt fyrtiotal bostäder - flerta-

let från1900-talets första hälft. De 
gamla betes- och ängsmarkerna 
hotas av beskogning.  Jordbruk 
har mött allt större svårigheter. 
Hästhållning som kan bidra till att 
hålla landskap öppet har mött allt 
starkare motstånd från närboende. 
Med närhet till älven och med ett 
vackert landskap är området att-
raktivt för bosättning trots visst 
avstånd till kollektiva kommuni-

kationer och service. Snart sagt all 
mark mellan Tegelbruksvägen och 
älven ligger inom zon för utvidgat 
strandskydd om 300 meter. I gäl-
lande översiktsplan har i jämnhöjd 
med marker där brukshundklubben 
huserar avsatts ett område för ex-
ploatering närmare älven än 300 m. 
Här finns ett större låglänt parti vid 
vattnet som ger utmärkta möjlighe-
ter till bad- och småbåtsliv. Bebyg-

v11
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gelse i detta område skulle med god 
planering kunna bidra till att ett 
värdefullt parti av älven blev mera 
tillgängligt. Området hotas nu av 
snabb igenväxning. Ställningstagan-
det i tidigare översiktsplan står fast. 
Med svårigheter att hålla landskap 
öppet på annat sätt föreslås att även 
andra delar öppnas för exploatering 
liknande under egnahemsrörel-
sen. De öppna områdena runt det 
gamla ålderdomshemmet framstår 
som angelägna att bevara som jord-
brukslandskap. Även ett område 
runt Stig Dagermans uppväxtgård 
bör undantas såväl med hänsyn 
till gårdens kulturhistoria som till 
etablerad hästhållning. Andra de-
lar bör emellertid kunna öppnas 
för exploatering närmare älven än 
gränsen för utvidgat strandskydd. 
Risken för en snabb storskalig ex-
ploatering framstår som försumbar. 
En exploatering bör kunna öppnas 
och vid behov hejdas om effekterna 
uppenbaras som olämpliga med 
hänsyn till landskapsbild mm. Nu-
varande totalförbud för byggnade 
föreslås ersättas av tillåtelse intill ett 
avstånd om 100 meter från älven. 
Detta framstår som tillräckligt för 
rörligt friluftsliv och för att bevara 
en trädridå som buffert mellan älv 
och bebyggelse. 

20. Högmo är en mindre by fram-
vuxen kring ett torp utflyttat från 
Älvkarleby i samband med skiftesre-
form. Utrymme finns på båda sidor 
om Gårdskärsvägen för småskalig 
komplettering av den fria och pit-
toreska bebyggelsen. 

21. Söder om Gårdskärsvägen och 
söderut utmed riksvägen kan vara 
lämpligt med etablering av ”glest” 
hästboende för att hålla landskapet 
öppet.

22. En stor del av bebyggelsen kring 
Östanåvägen från Gärdesvägen och 

fram till Brännmovägen kan beteck-
nas som det historiska Älvkarleby 
och är småskalig med stora kultur-
värden. Kompletteringar i denna 
miljö bör ske mycket restriktivt och 
eventuellt 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 grön-
områden.

23. Detaljplanering för etablering 
av ”golfboende” har inletts för om-

rådet från vilket utsikten över älv-
rummet är vacker. Intresse av att 
sköta marken för jordbruksändamål 
har upphört.

Västanån har successivt utvecklats 
till ett av kommunens ”hästområ-
den”. Exploatering av område 23 
ska ske med hänsyn till hästhåll-
ning. Genom att sprida ny bebyg-
gelse över ett större område utmed 
Västanån finns goda möjligheter att 
förena intressen att hålla landskap 
öppet med annat än bebyggelse, att 
bereda rum för hästhållning och att 
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skapa ett attraktivt boende nära golfbana 
och älv. Västanån bereder goda möjlighe-
ter att inte enbart förena de olika intres-
sena. Med en god planering kan boende 
med hästhållning, ”golfboende” och älv-
nära boende också utvecklas till ömsesi-
dig fördel. 

24. Utrymmet för vidare exploatering 
utmed Västanåvägen är begränsat bl a 
av grustäkter. Utmed Lötängsvägen kan 
emellertid finnas plats för viss exploate-
ring – exvis med s k hästboende. 

25. Invid den före detta gästgivargården 
finns utrymme för komplettering av 
bebyggelsen i ett attraktivt men också 
känsligt läge. Eventuell exploatering bör 
göras så måttlig att inte vare sig anblick 

0 500250 m

eller utsikt över älvrummet förstörs och 
så att f d gästgivargården fredas. Tidigare 
riskanalyser har inte visat på skredrisk i 
området. Detta utesluter dock inte att 
ytterligare analys av skredrisk bör företas 
före eventuellt byggande här och på vissa 
ställen på Östanån.

26. Stora ytor för etablering av bebyg-
gelse finns norr om Furuvägen. Med 
nyligen genomförd gallring har det bli-
vit mycket tydligt att området har stora 
kvaliteter. Det har också god närhet till 
det äldre Älvkarleby. Bebyggelse skulle ge 
ökat underlag för service och innebära ett 
bättre utnyttjande av Furuvägen. Ny be-
byggelse bör åtskiljas från befintlig med 
ett generöst grönstråk. Dels ligger områ-
det i anslutning till hembygdsgård och 

festplats. Dels bör den småskaliga histo-
riska bebyggelsen utmed Östanåvägen 
åtskiljas från ny med en buffertzon.

27. Även söder om Furuvägen finns gott 
om utrymme för kompletterande be-
byggelse. Området är idag planlagt för 
småindustri men har inte exploaterats för 
sådan. Det är mera lämpat för bostäder. 
Efterfrågan på industritomter i Älvkar-
leby framstår också som svag. Behov av 
industrimark kan tillgodoses öster om 
riksvägen och längre från bostadsområ-
den. Gällande plan föreslås ändras till att 
avse bostadsändamål. Avgränsning av re-
servområde för verksamheter bör utredas 
i sammanhang med utredning om  even-
tuellt ny väg eller avfart mot Karlholm.

28. För området kring det före detta 
Folkets Hus har nyligen upprättats en 
detaljplan med 24 bostadstomter. I tidi-
gare översiktsplan anvisade möjligheter 
att utvidga närliggande industriområde 
tas bort och behov av ytterligare industri-
mark tillgodoses öster om riksvägen.

29. Några outnyttjade tomter finns i plan 
upprättad för Vattenfall utveckling och 
dess närområde. Utmed Upplandsvägen 
finns plats för ytterligare tomter skapas 
på öster om vägen.Platsen ligger emeller-
tid inom område med förordnande om 
hänsyn till försvarsintressen. Eventuell 
exploatering här kan ske endast efter att 
problem med buller från skjutövningar 
undersökts i obligatoriskt samråd med 
försvarsmakten.

30. Idéer om komplettering av bebyg-
gelsen med tjänstemannabostäder vid 
kraftverket för att bilda en ”bostadspark” 
med 55+boende i ”Vattenfallsparken” 
har framförts av fastighetsägaren. Batte-
riverkstaden står utan användning och 
även denna skulle kunna bli till en del 
i en vattennära ”bostadspark”. Parkbo-
städer kan på sikt även vara lämpliga att 
uppföra söder om vita villan.

Eventuell exploatering måste ske i nära 
samråd med Upplandsmuseet.
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31. Här ligger ett helt oexploaterat om-
råde som ger utrymme också för större 
utbyggnad på Västanån. Kontakt med 
älvrummet begränsas av brant brink 
och av tät trädridå. 

Med viss gallring finns emeller-
tid möjligheter att skapa god ut-
sikt mot älvrummet. I anslutning 
till befintlig bebyggelse måste ny i 
volymer mm anpassas väl till den 
mycket småskaliga äldre miljön. Till 
denna bör också upprättas ett res-
pektavstånd.

32. Möjligheter till kompletteringar 
vid Fisket begränsas starkt av den 
högspänningsledning som finns 
väster om bebyggelsen.

V6. Verksamheten vid Fiskecampen 
medför förslitning och trafikpro-
blem. För fortsatt expansion av fis-

keturism avsätts utvecklingsområde 
enligt V7 nedan.

V7. Utmed vattnet i anslutning till 
den plats där fiskesportsmuseum 
och fiskekontor nyligen etablerats 
reserveras expansionsutrymme för 
fisketurism  –  för campingstugor 
mm – Utrymme föreslås här uti-
från att nuvarande fiskecamp - med 
ett trettiotal stugor och ett sextio-
tal husvagnsplatser – framstår som 
olämplig att exploatera ytterligare. 
Vid eventuell exploatering bör stor 
hänsyn tas till värdefull sandig gräs-
mark i områdets nordliga del liksom 
till ytterligare riskanalyser av över-
svämning och erosion.
 
V8. Industriområde begränsas till 
nuvarande verksamhet. Område för 
expansion av verksamheter avsätts i 
stället öster om riksvägen. Ett större 

område avsätts här för närmare ut-
redning av eventuellt behov av yt-
terligare verksamhetsområden och 
lämplig sträckning av eventuellt ny 
väg mot Karlholm.

V9. Det är önskvärt att upplagsom-
råde för Vattenfall ordnas på annan 
plats än i detta älv-, natur-, park- 
och bostadsnära läge. Skyddsbe-
stämmelser för den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön bör upprättas.

V10. För Vattenfall utvecklings om-
råde finns en tämligen ny och aktu-
ell detaljplan. 

Vägreservat i tidigare översiktsplan 
både på Östan- och Västanån över-
förs till ny. Reservat skapas också 
för direktväg mellan Skutskärs bruk 
och E4 samt för rondeller i Gårds-
kärs- och Karlholmskryssen.
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3.2.3 älvkarleö
Med närhet till pendeltågstation och 
till E4 och med en värdefull vattennä-
ra bruksmiljö kan Älvkarleö komma 
att bli än mer attraktivt. 

Ett femtiotal planlagda tomter finns 
tillhands att utnyttja. På lång sikt kan 
emellertid vara lämpligt att reservera yt-
terligare områden för exploatering.
I Älvkarleö stationssamhälle finns i di-
rekt anslutning till pendeltågstationen 
nio tomter avstyckade.
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33. Utmed Älvkarleövägen och än mer 
utmed den nya vägen mot Älvkarleö 
finns utrymme för kompletterande 
bebyggelse med mycket god närhet till 
pendeltåg liksom till trivsam bebyggelse-
miljö och vackert strandparti. Eventuell 
exploatering måste ske med stor hänsyn 
till värdefullt bestånd av ädellövträd.

På Falluden är ett trettiotal tomter plan-
lagda. Området har helt nyligen öppnats 
för exploatering. Även här är avståndet 

till pendeltågstationen kort. Med belä-
genheten på en udde är kontakten med 
vattnet mycket god och bland annat vid 
Nybo herrgård finns en god badplats.

34. Ett större område vid Sågdam-
men var tidigare exploaterat med såg-
verksbegyggelse och upplag. Med stark 
bostadsefterfrågan kan området bli in-
tressant att exploatera på nytt med vat-
tenparkbostäder. Med en omsorgsfull 
gestaltning skulle en begränsad exploa-

v11
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tering kunna bli till ett värdefullt stöd 
för bruksmiljön. 

35. Innanför Bruksgatan utmed Klocks-
gärdsvägen är fyra tomter avstyckade 
men ej utnyttjade. Bebyggelse här skulle 
kunna stärka ortsdelen.

36. Utmed västra sidan av Lanforsvägen 
finns utrymme för en handfull tomter. 
Även här skulle begränsad exploatering 
kunna stärka ortsdelen och föra sam-
man Lanforsen bättre med Älvkarleö 
bruk utan att förstöra naturområden.

Med nyligen antagen detaljplan finns 
möjlighet att komplettera den idylliska 
bruksbebyggelsen i Lanforsen med fem 
tomter.

Alla nämnda områden i Älvkarleö lig-
ger inom försvarsmaktens influensom-
råde och byggande ska därför föregås av 
samråd med denna.

V11. Inom detta område har nyligen 
etablerats ett behandlingshem. Ett större 
område markeras som reserv för mindre 
störande handels-, hantverks- och små-
industriverksamhet bl a mot bakgrund 
av att befintligt utrymme för sådan 
verksamhet i Älvkarleö är begränsat

V12. I en del av det tidigare sågverks-
området, respektive i f d Isolerproduk-
ters lokaler, drivs flera verksamheter. 
Lokalerna är i det närmaste helt utnytt-
jade och inom området finns endast be-
gränsade möjligheter till expansion. En 
utvidgning skulle emellertid riskera att 
komma i konflikt med kultur-, boende- 
och naturmiljöer. I trakten bereds bl a 
därför i stället utrymme för ytterligare 
verksamhet i område V11 ovan i närhe-
ten av Älvkarleby resecentrum.

Vägreservat i tidigare översiktsplan väs-
ter om Älvkarleövägen överförs till ny. 
Reservat skapas också för direktväg mel-
lan Skutskärs bruk och E4.

v11
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3.2.� marma
Marma samhälle utvecklades starkt 
med tillkomst av järnväg under 1800-
talets andra hälft. Med tillkomst av 
pendeltågstrafik och ny motorväg till 
Uppsala kan följa en ny expansions-
tid. Storfjärden och vida strövområ-
den erbjuder rika naturupplevelser. 

0 500250 m
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37. Marma stationssamhälle framstår 
som en småstadsidyll vid sjöstrand. 
Ett femtontal planlagda tomter är 
obebyggda. Marma skjutfält innebär 
annars jämte järnväg och riksväg en 
stark begränsning för utveckling av 
bebyggelse.

38. I Rörbacka finns utrymme för 
några tomter med nära anslutning 
såväl till vatten som till fin bebyggel-
semiljö och till Marma med pendel-
tågstation. En mindre komplettering 
framstår som möjlig utan att inkräk-
ta på rörligt friluftsliv. Komplettering 

3�
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bör ske med stor hänsyn till befintlig 
småskalig bebyggelse och med rekom-
menderat skyddsavstånd till kraftled-
ningar. En komplettering måste också 
underordnas fornlämingar i området.

39. Även i Ambricka med Klintesdal 
och Svedden bör en måttlig komplette-
ring av bebyggelse kunna förenas med 
strandskydd, kulturmiljö, naturvärden 
och kraftledningar. Ny bebyggelse bör 
i volymer och i övrigt underordnas den 
befintliga småskaliga agrara miljön. 
Med god planering bör tillskott kunna 
bli till ett stöd för befintlig bebyggelse.

40. Myrbo ligger mycket nära nybyggd 
pendeltågstation varigenom byns att-
raktivitet kan komma att öka. Utmed 
vägens södra sida bör viss komplette-
ring kunna ske utan men för befintlig 
bebyggelse och landskapsbild. Eventu-
ellt byggande ska ske med stor hänsyn 
till intilliggande nyckelbiotop. För alla 
nämnda områden gäller emellertid 
att de ligger inom influensområde för 
försvarsmakten. Byggande förutsätter 
samråd med denna.

41. Mot sydost – mellan Marma sta-
tionssamhälle och Marma by - finns 
de bästa utvecklingsmöjligheterna. 
Här planlades för c:a tjugo år sedan ett 
större bostadsområde. Planen behöver 
ändras bland annat för att göra inte bara 
fritids- utan även permanentboende 
möjligt i området. Det är högst ange-
läget att detta även fortsättningsvis kan 
öppnas för exploatering vid den om-
prövning i fråga om strandskydd som 
aktualiseras vid planändring. Detalj-
plan finns för c:a 95 tomter intill den 
kanal och flottningsränna som tidigare 
ledde ända till Karlholm. Området 
ligger nära station för pendeltåg. Här 
kan ett attraktivt samhälle - ”Marma 
kanal” - utvecklas. Kanalen kan bli 
huvudåder i en samling vattennära 
bostäder som kan förbinda Marma 
stationssamhälle med Marma by.

39
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I Marma finns områden reserverade för 
industri mm i samhällets nordliga och 
sydliga ände. 

V13. Större delen av planen för det norra 
området har nyligen upphävts - såväl för 
att motverka risk för störningar i närlig-
gande bostadsbebyggelse som för att be-
reda möjligheter till utvidgning av denna. 

V14. Det södra området planlades av 
motsvarande skäl. För att bereda ytterli-
gare expansionsmöjligheter för industriell 
verksamhet föreslås att mark också reserve-
ras för vidgning av området österut. Med 
omläggning av järnvägen åt detta håll har 
mark som möjliggör expansion frigjorts.

En förutsättning för utvidgning är emel-
lertid att en sådan kan förenas med skydds-
område för vattentäkt och med hänsyn till 
kulturmiljön i Marma läger.

V15. Redan i tidigare översiktsplan finns 
ett område för verksamheter avsatt i an-
slutning till Dragon Gate mellan riksväg 
och järnväg för handels och hantverks-
verksamhet.  Detta område behålles. Det  
vidgas också österut för att öppna för 
många utvecklingsmöjligheter. Söder om 
motorvägen har Tierps kommun i sin 
översiktsplan också avsatt ett område för 
verksamhet.

0 500250 m
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3.2.5 Gårdskär
Gårdskär är det samhälle där histo-
rien med jordbruk och fiske är som 
mest bevarad. Industrialismen har 
inte omdanat det i lika hög grad som 
andra orter i kommunen. Här finns 
fortfarande ett öppet jordbruksland-
skap och bebyggelsen vittnar ännu 
om sin historia som varierad klung-
by. Här finns kommunens mest vär-
defulla odlingslandskap.

En viktig del i bakgrunden är läget 
vid sidan om större kommunika-
tionsstråk. Såväl läge som kulturhis-
toria ger anledning till försiktighet 
vid utbyggnad av samhället. Det lig-
ger relativt långt från kollektivtrafik 
och den småskaliga bebyggelsestruk-
turen är känslig för större tillskott. 
Bebyggelsen bör i första hand ut-
vecklas genom komplettering med 
små enheter som kan smälta in väl i 
befintlig struktur.

42. Ett större markområde avsätts 
som reserv för utbyggnad vid even-
tuellt ökad bostadsefterfrågan. Ett 
område avsätts i  Gårdskärs nordli-
gaste del utmed vägen mot Långs-
and – dvs i närheten av Byggvägen 
eller det område där en större ut-
byggnad senast ägde rum. 

Det är åt detta håll som bebyggelse 
och landskap framstår som minst 
känsligt. Även detta område är 
emellertid känsligt. Här är före det-
ta hagmark med värdefulla inslag av 
ädellövträd. Vid eventuell exploate-
ring måste stor hänsyn tas till detta.

På många platser såväl i huvudor-
ten Gårdskär som i Fårskär finns 
möjlighet till småskaliga komplet-
teringar. Utrymme finns enligt 
gällande detalj- och byggnadspla-
ner även om dessa i vissa fall av-
ser marker med mindre lämpliga 
grundförhållanden. 

Ett sextiotal planlagda tomter är inte 
bebyggda. Ytterligare enstaka tomter 
bör kunna beredas genom att ändra 
gällande planer.

Det finns inga skäl att i Gårdskär 
reservera mark för industriell verk-
samhet.

Det är emellertid angeläget att vid 
upprättande av nya planer eller vid 
planändringar bereda utrymme för 
småskalig verksamhet med anknyt-
ning till jord- och skogsbruk, till 
djurhållning och fiske mm. Den 
renodlat yrkesmässiga verksamhe-
ten för att hålla odlingslandskapet 

öppet möter avsevärda ekonomiska 
problem. Det är av stor vikt att små-
skaligt företagande eller bisysslor 
som kan bidra till att hålla ett kul-
turlandskap levande inte försvåras av 
planbestämmelser.

I Gårdskärsområdet utgör båtliv och 
fiske ett mycket viktigt inslag. Det är 
angeläget att centrala platser för båt-
liv utmed stranden ges möjlighet att 
överleva. Det är därför angeläget att 
planer på bildning av naturreservat 
mm inte omöjliggör muddring och 
röjning av vass mm kring Fiskeham-
nen, Häckskär och Skeppsholm.

�2
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3.2.6 långsand och 
sågarbo
Långsand är frånsett den äldre be-
byggelsen i Gamla Långsand kom-
munens yngsta tätort och planerat 
som ett utpräglat fritidssamhälle. 
Det är med sitt läge vid en vacker 
kust, med en god småbåtshamn och 
med goda badstränder attraktivt. 
Det är också väl planerat bland an-
nat däri att stranden lämnats oex-
ploaterad som en värdefull resurs 
för en bred allmänhet och rörligt 
friluftsliv.

Långsand är den del av kommunen 
som framstår som mest lämpad för 
fritidsboende och det är angeläget 
att ge möjlighet till utbyggnad av 
flera bostäder. Här föreslås att mark 
avsätts för en tämligen betydande 
utbyggnad. 

43. Mark föreslås avsättas österut på 
Förrådsberget innanför strandlinjen 
enligt samma modell som tilläm-
pats vid planering av  det befintliga 
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Långsand. Området har avgränsats 
så att föreslaget naturreservat utmed 
stranden, andra delar med högre 
naturvärden och sankmark lämnats 
utanför. Området karakteriseras av 
sitt läge nära vatten och strandklip-
por och sin luftiga skog med inslag 
av vackra öppna hällar. Trots att ett 
stort område avsatts återstår vida 
marker utmed kust och i skog med 
samma karaktär på Förrådsberget att 

ströva i. En exploatering kan också 
förenas med önskemål att bevara 
stora delar av de mest närliggande 
naturpartierna.

För att illustrera hur området skulle 
kunna gestaltas visas en skiss med 
sådana ”skogsbyar” som nämnts i 
avsnittet Boende. Den visar en be-
byggelse med låg exploateringsgrad 
för att bevara natur runt bebyggel-

segrupper så att generöst rum ges 
såväl för strövande människor som 
för utveckling av flora och fauna.  

Närmast vattnet har skisserats be-
byggelse med mindre naturtomter 
för att bereda många en vattennära 
kontakt. Längre in mot land har 
tomterna gjorts större. Närmast vä-
gen mot Gårdskär kan ännu större 
tomter skapas. Även med skisserad 
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låg exploateringsgrad rymmer om-
rådet c:a 120 tomter.

En utbyggnad av Långsand kan 
förutom att ge flera tillgång till ett 
attraktivt fritidsboende öka under-
lag för utveckling av service mm i 
samhället.

Avsättning av ett större utbyggnads-
område utesluter inte utbyggnad 
i andra delar av samhället. Bland 
annat finns här ett fåtal oexploate-
rade tomter. Andra utbyggnadsrikt-
ningar erbjuder emellertid av allt att 
döma såväl sämre markförhållande 
som mindre attraktivitet.

I vissa delar av Långsand kan det 
även vara befogat att överväga om 
gällande byggrätter bör ändras med 
hänsyn till ökade anspråk och tillta-
gande inslag av permanentboende.

44. Sågarbo Herrgård med tillhö-
rande stugby och andra byggnader 
samt det lilla fiskeläget Harudden 
utgör ett område som sedan länge 
är etablerat som boplats. Här finns 
även ett par mindre småbåtshamnar 
och badstränder och utblicken över 
Sågarbofjärden, Billfladen och Bil-
ludden är vacker. I Långsandsvägen 
finns kommunala vatten- och av-
loppsledningar.

Området är mot denna bakgrund 
liksom det i Långsand av intresse att 
överväga för begränsat byggande av 
i första hand fritidsbostäder.

Begränsad utbyggnad framstår inte 
bara som möjlig utan att förstöra 
värden där. En måttlig väl planerad 
utbyggnad bör även kunna förhöja 
området och bli till ett stöd för en 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Av 
detta skäl föreslås att ett område vid 
Sågarbo undantas vid bildning av 
naturreservat.

Eventuellt byggande kräver noga 
hänsynstaganden till betydande kul-
tur- och naturvärden och även till 
översvämningsrisker. Avgränsning 
av område att undanta från reser-
vatsbildning hänskjuts mot denna 
bakgrund till vidare överväganden. I 
sådant arbete är det även av intresse 
att studera möjligheterna att bygga i 
området sydost om Rullsand. Byg-
gande här kan vara ett alternativ 
eller komplement. För båda områ-
dena gäller att planer på byggande 
kan få betydelse för planering av 
näraliggande område av riksintresse 
för etablering av vindkraft.
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3.� utveCklinGsomrÅden – översikt

skala: 1:125 000
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3.5 utveCklinGsomrÅden, statliGa  
oCh reGionala intressen

(detaljredovisning i bilaga 1-3)

detaljredovisning av utvecklingsområden i 
förhållande till riksintressen, förordnanden 
mm; se s. 12612�. kommentarer till hur 
olika intressen berörs; se s. 128-129.
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Nedan ges först en sammanfattning 
av de huvuddrag i planen som inne-
bär de mest framträdande konsekven-
serna bl a avseende miljöpåverkan. I 
denna sammanfattning ställs plan-
konsekvenser genomgående mot ett 
nollalternativ – alternativet att ingen 
ny plan antas. Därefter beskrivs olika 
utvecklningsområdens förhållande 
till riksintressen och förordnanden 
mm avseende natur och fritidsliv, 
kulturmiljö och viktiga anläggning-
ar. Sedan belyses planens förhållande 
till miljömål och andra av riksdag m 
fl organ antagna mål.

Genomgången är översiktlig. Ingåen-
de analyser och bedömningar måste i 
mycket hänskjutas till fortsatt arbete 
med detaljplaner och bygglovsan-
sökningar mm liksom till arbete i en 
mera successiv långsiktig planering. 

�.1 huvuddrag i planen 
med stor miljöpåvekan
Utgångspunkter för planen har sam-
manfattats under rubrikerna ”Själv-
ständig kommun i livskraftig regi-
on”, ”Fortsätt utveckla industribygd 
till attraktiv livsmiljö” och ”Älven, 
skogen och bruken som attraktivt 
livsrum – contra som försörjnings-
källa”. 

I första hand framhålls vikten av att 
ta tillvara naturtillgångar för att for-
ma en god livsmiljö.

Grönplanering
I planen redovisas en första grönplan 
och betonas att det är av stor vikt 
att utveckla planering  för att ta till 
vara naturvärden bättre genom att 
utarbeta flera grönplaner och ett na-
turvårdsprogram. Alternativ är hårt 
skogsbruk, igenslying, att värdefulla 
naturområden  inte tas tillvara för att 

skapa en bättre livsmiljö eller att de 
tas i anspråk för exploatering. 

Reservatsbildning
I planen föreslås också att kommu-
nen i huvudsak ställer sig positiv 
till att kusten görs till naturreservat. 
Med detta kan en av landets minst 
exploaterade kuststräckor bevaras 
orörd. Alternativ är att kustbandet 
blir föremål exploatering och hårt 
skogsbruk. Det föreslås också att ett 
stort naturområde på Rotskär i cen-
tralortens mitt ges ett starkt skydd. 
Alternativ är hårt skogsbruk eller ex-
ploatering med bostäder. 

Landsbygdsutveckling
Älvrummet kan till skillnad från 
kusten i hög grad betecknas som ett 
kulturlandskap starkt påverkat av 
vattenkraftutvinning men även av 
anläggningar för kommunikationer 
mm. Det pekas ut som ett område 
av intresse för så kallad landsbygds-
utveckling enligt ny lag om strand-
skydd. Samtidigt betonas att vat-
tennära kvaliteter ska tas tillvara för 
en bred allmänhet. Ett alternativ är 
att maximalt utvidgat strandskydd 
kvarstår och att kommunen inte får 
möjlighet att skapa attraktiva bo-
ende-/livsmiljöer. Det är av stor vikt 
att behålla/attrahera invånare för att 
undvika den instabilitet i befolk-
ningsutveckling som följt med starkt 
beroende av konjunkturkänslig bas-
industri. Risk finns även för snabb 
beskogning av vattennära öppna 
områden. Förutsättningarna att hålla 
landskap öppna med jordbruk är 
starkt begränsade.

Utvecklingsområden för boende 
I planen pekas drygt fyrtio utveck-
lingsområden för boende ut. De är 
valda i kommunikationsnära lägen 
och formade för successiv utbyggnad 

� bedömninG av  
konsekvenser för miljö mm

av befintliga tätorter och så att flera 
ska få tillgång till vattenrum. Syftet 
har varit att göra en god avvägning 
mellan att bevara naturvärden och 
att få till stånd en exploatering som 
också kan öka tillgänglighet för alla 
till vattenrum. I allt väsentligt är om-
rådena  formade utifrån ett generellt 
strandskydd om 100m. En fullstän-
dig utbyggnad av områdena inom en 
kort tid skulle innebära en avsevärd 
miljöpåverkan. Den efterfrågan som 
kan förväntas är emellertid så mått-
lig att påverkan på miljö mycket väl 
kan kontrolleras under hand vid ut-
byggnad. Områdena har stakats ut 
med tanke på en mycket långsiktig 
utveckling - de ger rum för ett byg-
gande som vida överstiger aktuell ef-
terfrågan. Alternativ är att områden 
lämpliga för boende tas i anspråk för 
andra ändamål och otillräcklig plan-
beredskap vid ökad efterfråga.

Industriell och annan verksamhet
I planen bedöms behov att anvisa 
mark för industriell verksamhet med 
negativ miljöpåverkan som begrän-
sat. Befintliga områden bedöms i 
huvudsak ge tillräckligt utrymme för 
expansion. Begränsningar för cen-
tralt industriområde i gällande plan 
bibehålls. Två områden avvecklas för 
att undanröja risk för störningar. Två 
nya utredningsområden för min-
dre störande verksamhet utstakas 
längre bort från bostadsbebyggelse 
än befintliga. Alternativ är att stö-
rande verksamhet blir till hinder för 
utveckling av bättre livsmiljö. Nytt 
område för expansion av turistverk-
samhet föreslås också på annan plats 
än befintligt. Alternativet är att detta 
centrala landskapsrum förslits och 
att trafikstörningar i omgivningen 
förstärks.
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Kommunikationer 
Utveckling av infrastruktur för att 
förbättra kommunikationer är en vik-
tig del i planen och hit hör inte minst 
fortsatt ombyggnad av del av ostkust-
banan till dubbelspår. Ny sträckning 
har bestämts i en järnvägsutredning 
med tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning. Den i vissa avseenden bety-
dande negativa påverkan av befintlig 
miljö som byggande i ny sträckning 
innebär motsvaras av betydande po-
sitiva konsekvenser av att lyfta bort 
intensiv trafik från befintlig sträck-
ning. Utebliven ombyggnad innebär 
fortsatt avbräck i utveckling av miljö-
vänlig kollektivtrafik.

I  planen föreslås att reservera flera 
stråk  för alternativa vägar för biltrafik. 
Vägbyggen skulle till en del innebära 
en betydande negativ påverkan av na-
turområden. Detta ska vägas mot be-
tydande positiva effekter i befintliga 
trafikstråk och bebyggelserum.  Det 
föreslås även att upprätta en plan för 

från bebyggelse och känsliga land-
skapsrum kan störningar minimeras.  
Grannkommuner har visat intresse 
för samplanering med sådan inrikt-
ning.

Miljöskydd
Förutom nämnda skydd för naturmil-
jöer omfattar planen förslag till utökat 
skydd av kulturmiljöer. Alternativ är 
att viktiga värden går förlorade eller 
förvanskas. 

I planen ges också beskrivningar,  
råd och gränsvärden avseende olika 
miljö- och riskfaktorer. Alternativet är 
bristfällig uppmärksamhet vid plane-
ring och tillståndsgivning respektive 
att uppkomst av miljö- och hälsoris-
ker inte motverkas. Skyddsområden 
enligt gällande plan runt Skutskärs 
bruk föreslås emellertid att utgå med 
anledning av att risk för omgivningen 
inte längre föreligger. Alternativet är 
att utveckling i omgivningen häm-
mas avsevärt. 

utbyggnad av gång- och cykelvägar 
och för att begränsa  hastigheten på 
vägar.  Alternativ till förslagen är fort-
satta eller ökade miljö- och säkerhets-
problem. 

Vindkraftparker
En viktig del i planen är kommu-
nens ställningstagande att ge rum för 
etablering av vindkraftparker inom 
nya riksintresseområden för vind-
bruk. Vindförhållandena tillhör de 
mest gynnsamma i länet. Samtidigt 
är kommunen en av de minsta och 
riksintresseområdena motsvarar 20% 
av kommunytan. Den betydande po-
sitiva miljöpåverkan som kan vinnas 
med minskat utsläpp av växthusgaser 
vid vindbruk riskerar att motsvaras av 
betydande negativ påverkan på land-
skapsbild vid omfattande utbyggnad. 
Alternativ att därför  motverka vind-
bruk är begränsning av möjligheter 
att utveckla en mer miljövänlig en-
ergiförsörjning. Med lokalisering i 
gränstrakter mellan kommuner långt 
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natura 2000      
naturreservat
föreslaget naturreservat
riksintresse naturvård
myrskyddsplan

1.
2.
3.
�.
5.

nyckelbiotop skogsstyrelsen
nyckelbiotop bolag
ängs- och betesinventering
odlingslandskapets bevarandeområde
naturvårdsprogram klass i

6.
�.
8.
9.
10.

intressen och förordningar 
mm:

�.2 utvecklingsområdens förhållande till riksintressen och förordnanden mm, text

Område
Nr

Relevant
intresse

Kommentar

 1 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt i gällande detaljplan.
 2 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt i gällande detaljplan.

 3 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Dispens från utvidgat strandskydd moti-
veras av så begränsad tätortsutbyggnad  att  stora friluftsområden kvarstår.

 4 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt i gällande detaljplan.
 5 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt i gällande detaljplan.
 6 13 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej.
 7 13 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej.
 8 7,19,12 Hänsyn tas till biotop i NV del och området detaljplaneras mht störningar o risker

beroende av närhet till jvg samt mht till vissa naturvärden av klass III i SO
 9 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt med väg o bebyggelse

utmed Kopphuslandet.
10 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Strandskydd hävt med väg o bebyggelse

utmed Kopphuslandet.
11 3,13 Området ligger utanför föreslaget naturreservat. Riksintresse Nedre Dalälven

skadas ej.  Hänsyn tas till naturvärden klass III vid detaljplanering.
12 13,15 Riksintresse Nedre Dalälven skadas ej. Dispens från utvidgat strandskydd moti-

veras av så begränsad tätortsutbyggnad  att  stora friluftsområden kvarstår.
Särskild hänsyn ska tas till naturvärden i omgivningen.

13 13,14,15 Riksintressen Nedre Dalälven och Friluftsliv skadas ej. Med begränsad kom-
Plettering kan en värdefull fiskehamnsmiljö stärkas och bli en ännu större till-
Gång mht riksintressen. Begränsad komplettering kan betecknas som lucktomt.

14 19 Mindre ytor för kompletterande bebyggelse ligger längre från jvg än befintlig.
Störnings- o säkerhetsrisker framstår som mindre och hanterliga.

15 11,19 Naturvärden bör i allt väsentlilgt kunna bevaras även vid begränsad utbyggnad.
Störnings- o säkerhetsrisker mht närhet till jvg är måttliga och hanterliga.

16 11,13,
14,15

Exploatering skadar ej riksintressen. Utvidgat strandskydd är ej motiverat. Gene-
rellt om 100m tillfyllest. Naturvärden klass II kan till stor del bevaras vid utbyggn.

17 13,14,15 Riksintressen skadas ej. Det begränsade området kan betecknas som lucktomter
18 13,14,15 Exploatering skadar ej riksintressen. Utvidgat strandskydd är ej motiverat. Gene-

rellt om 100m tillfyllest.
19 13,14,15,

19
Exploatering skadar ej riksintressen. Utvidgat strandskydd är ej motiverat. Gene-
rellt om 100m tillfyllest. Begränsad exploatering kan bidra till att hålla ett land-
skap hotat av igenväxning öppet.

20 - Inga riksintressen etc berörda.
21 - Inga riksintressen etc berörda.
22 13,14,17 Området är av regionalt intresse för kulturmiljö. Endast varsam småskalig kom-

plettering bör tillåtas. Begränsad komplettering skadar ej riksintressen.
 23 7,13,14 Exploatering skadar ej riksintressen. Vid detaljplanering av utbyggnad bör stor

hänsyn tas till biotoper i omgivningen.
 24 - Detaljplanering för ev utbyggnad bör drivas med hänsyn till angränsande in-

tressen (och ev framtida väg).
 25 10,13,14,

15
Med varsam planering är det möjligt med 2-3 nya tomter. Dessa kan betecknas
som lucktomter. Promenadväg finns utmed vattnet. Begränsad exploatering är
förenlig med att strandäng och värdefull kulturmiljö vid f d gästgivargården be-
varas. Riksintressen skadas ej.
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naturvårdsprogram klass ii
naturvårdsprogram klass iii
riksintr nedre dalälven �kap 1,6§ mb
riksintresse friluftsliv
förordnande om strandskydd

11.
12.
13.
1�.
15.

riksintresse kulturmiljö
regionalt intresse kulturmiljö
riksintresse väg
riksintresse järnväg
riksintresse sjöfart

16.
1�.
18.
19.
20.

riksintresse energiproduktion
förordnande totalförsvar pbl 12kap �§
förslag nytt försvarsförordn pbl 12kap
Riksintresse yrkesfiske
riksintresse industriell produktion

21.
22.
23.
2�.
25.

Område
Nr

Relevant
intresse

Kommentar

 26 13,14 Utbyggnad är förenlig med berörda riksintressen. Detaljplanering för ev utbygg-
nad bör drivas med stor hänsyn till kulturmiljö vid festplats o hembygdsgård o
 mht småskalig bebyggelsemiljö  och omgivande landskap i  Östanåns äldre delar.

 27 13,14 Planändring från industri- till bostadsändamål skadar ej berörda riksintressen.
 28 13,14 Utbyggnad skadar ej riksintressen. Ny detaljplan nyligen upprättad.
29 13,14,15,

23
Utbyggnad skadar ej riksintressen. Område ned till vatten fullt exploaterat .
Ev utbyggnad förutsätter hänsyn till och godkännande av försvarsmakten.

 30 13,14,15,
16

Strandskydd redan upphävt med exploatering närmast vattnet. Riksintresse för
kulturmiljö förutsätter mycket omsorgsfull planering av ev utbyggnad. Övriga
riksintressen skadas ej.

 31 10,13,15 Utvidgat strandskydd ej motiverat. Genomfartsväg (riksväg) skär av området
från strand (brant brink)och vatten. Exploatering kan ske utan skada för
naturvärden och riksintresse.

32 13,15 Området ger endast utrymme för enstaka komplettering som ej skadar riksin-
tresse. Endast en lucktomt finns nära vatten. Området är i övrigt avskuret från
strand med riksväg och bebyggelse.

33 7,11,13,
14,15

Ev utbyggnad måste planeras mht till befintliga naturvärden och omgivande bio-
top. Riksintressen skadas ej.  Utvidgat strandskydd ej befogat  - generellt o 100m
 tillräckligt.Området är avskuret från strand och vatten med väg och bebyggelse.

34 7,11,14,
15,17,22,
23

Ev utbyggnad måste planeras mht till befintliga naturvärden , omgivande bio-
top och värdefull kulturmiljö. Riksintressen skadas ej. Strandskydd om 100m el
mindre tillräckligt för rörl friluftsliv. Ev expl är beroende av försvarsintresse.

35 - För området gäller dp
36 12,13,14,

15,17,23
Ev utbyggnad måste planeras mht till naturvärden , och värdefull kulturmiljö.
Riksintresse skadas ej. Utvidgat strandskydd ej befogat vid kraftverk. Ev expl
är beroende av nytt försvarsintresse.

37 13,14,15,
19,22,23

Rätt till exploatering av lucktomter fastlagd med detaljplaner. Utbyggnad görs
förenlig med riks- och försvarsintresse.

38 11,13,14,
15,22,23

Utrymme för enstaka kompletteringar finns bl a på bildade botomter. Rörligt fri-
luftsliv  hindras inte med begränsad komplettering.
Ev expl är beroende av försvarsintresse.

39 4,10,13,
14,23

Mindre kompletteringar som varsamt underordnas befintlig kulturmiljö bör
kunna göras utan att riksintressen och naturvärden skadas.
Ev expl är beroende av nytt försvarsintresse.

40 7,23 Mindre komplettering söder om väg möjlig om hänsyn tas till biotop.
Ev expl är beroende av nytt försvarsintresse.

41 4,13,14
15, 22

Området är detaljplanerat på 1980talet men ej utbyggt. Exploatering kan förenas
med riksintressen. Utvidgat strandskydd ej befogat. Expl ej beroende av nytt
försvarsintresse - det enda i Marmas närområde.

42 - Området berörs ej av riksintressen etc
43 3,4,15 Området berörs endast marginellt i sin norra gräns av riksintressen etc
44 3,11,15 Området är avgränsat för att inte inkräkta på naturvårdsområden av riksintresse

och undantas från förslag till nytt reservat för att öppnas för expl driven med
stor hänsyn till naturvärden och till att lämna ett område närmast vattnet fritt.
 Dispens från strandskydd  befogad mht att kusten i övrigt undantas från expl.
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4.3 Plan och miljömål mfl

Begränsad klimatpåverkan
Förslaget innebär att utbyggnad 
styrs mot förtätning och utbyggnad 
av befintlig bebyggelse med god an-
knytning till pendeltågtrafik för att 
begränsa klimatpåverkande utsläpp 
från transporter. Planen understry-
ker vikten av fortsatt ombyggnad av 
järnvägen så att kollektiva kommu-
nikationer än mera väljs som alterna-
tiv till bilåkande. I planen framhålls 
också vikten av att hamnen ges ut-
vecklingsmöjligheter så att energief-
fektiva sjötransporter underlättas. 
Planen understryker även vikten av 
att gång- och cykelvägnätet byggs ut. 
Den framhåller också betydelsen av 
att bygga ut fjärrvärme liksom att ef-
fektivisera produktion av sådan och 
att styra den mot övergång till mer 
miljövänliga bränslen. I planen beto-
nas vidare vikten av att även fortsätt-
ningsvis underlätta för produktion 
av vattenkraft . Planen redovisar även 
kommunens ambition att ge rum för 
en relativt omfattande utbyggnad av 
vindkraftparker.

Frisk luft
Planens behandling av utveckling 
av kommunikationer och trafik som 
angetts ovan är även det som är av-
görande för att åstadkomma en frisk 
luft. Därutöver innehåller planen 
förslag till åtgärder för att begränsa 
hastigheten på vägar och gator. Vida-
re betonas vikten av att utsläpp från 
äldre pannor minskas med informa-
tion om mer miljövänliga alternativ 
och med utbyggnad av fjärrvärme 
och vindkraft.

Bara naturlig försurning
I kommunen liksom i länet är pro-
blem med försurning av sjöar, vat-
tendrag och skogsmark av begrän-
sad omfattning. I planen framhålls 
bland annat betydelsen av åtgärder 
vad gäller kommunikationer och 

trafik samt för att minska eldning i 
gamla pannor för att minska utsläpp 
av kväveoxid och svaveldioxid. 

Giftfri miljö
Med en bakgrund som industribygd 
finns många förorenade områden i 
kommunen (mer än 100) och flera 
av dessa tillhör också riskklass 1 och 
2. Planen redovisar detta förhållande 
och betonar vikten av fortsatta un-
dersökningar av områdena och av 
hur de bör åtgärdas. Planen betonar 
särskilt kravet på undersökningar in-
för eventuellt ändrad markanvänd-
ning.

Skyddande ozonskikt
I planen ingår inga särskilda åtgärder 
föra att minska halt av ozonnedbry-
tande ämnen. Kommunal  hante-
ring utifrån detta miljömål består i 
bygglovsprövning av material och i 
informationsinsatser mm till hushåll 
och företag  om insamling av gamla 
kylmöbler etc. 

Säker strålmiljö
Stora delar av kommunen utgörs 
av en grusås varigenom viss risk för 
förhöjda radonvärden föreligger. Det 
är emellertid inte utifrån detta möj-
ligt att avgränsa vissa områden som 
olämpliga för bebyggelse. Mätningar 
måste göras på plats inför varje fak-
tiskt utbyggnadsfall. I planen redovi-
sas detta förhållande, gällande gräns-
värden för radon och när åtgärder 
i befintliga bebyggelse måste vara 
vidtagna. Vidare betonas att allt byg-
gande måste ske radonsäkert.  
Genom kommunen löper flera större 
kraftledningar med högspänning. I 
planen redovisas de rekommenda-
tioner som socialstyrelsent utfärdat 
avseende avstånd till ledningar vid 
byggande för att minimera risker 
med elektromagnetisk strålning. 
Även strålningsnivå enligt länets mil-
jömål redovisas.

Ingen  övergödning
Utsläpp från jord- och skogsbruk är 
av begränsad omfattning och planen 
innebär ingen ändring av detta för-
hållande. Planen innehåller rekom-
mendationer och anvisningar vad 
gäller trafik för att minska utsläpp av 
kväveoxider. Kommunens renings-
anläggning ger godtagbara  utsläpp 
av fosfor och kväve och planen inne-
bär ingen förändring härvidlag. 

Levande sjöar och vattendrag
Planen redovisar sjöar och vattendrag 
och de skyddsregler i form av riksin-
tressen mm som gäller. Inverkan från 
såväl skogs- som jordbruk i kommu-
nen är av begränsad omfattning. Pla-
nen innebär ingen förändring i detta 
förhållande.

Grundvatten av god kvalitet
Kommunens dricksvatten hämtas 
från en grundvattentäkt. Tillgången 
till vatten är god. Vattnet är av god 
kvalitet. Enskilda uttag för fritids-
boende mm är begränsade. Det helt 
övervägande antalet fritidsbostäder 
är knutna till det kommunala VA-
nätet. Nya områden föreslås så att 
även dessa kan anslutas. Ett hot mot 
vattentäkten är dess närhet till riks-
väg och järnväg där farliga transpor-
ter äger rum. Planen betonar vikten 
av att minimera risker genom att 
ställa skärpta krav på säkerhet vid så-
dana transporter och att ordna med 
alternativa transportvägar. Planen 
betonar även vikten av att uppmärk-
samma risker för vattentäkten i sam-
band med prövning av ansökan om 
utvidgning av intilliggande grustäkt. 
I planen redovisas även skyddsområ-
den runt vattentäkt.

Hav i balans samt levande  
kust och skärgård
Kuststräckan är idag osedvanligt 
ringa exploaterad och i allt väsentligt 
innebär planen ingen förändring i 
detta. I planen föreslås dessutom att 
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kommunen ställer sig positiv till att 
i allt väsentligt hela sträckan görs till 
naturreservat inklusive ett stort vat-
tenområde för att skydda akvatiska 
värden. 

Myllrande våtmarker
Planen redovisar inventeringar av 
våtmarker och de skyddsregler i 
form av riksintressen mm som gäll-
er. I planen framhålls också att lokalt 
omhändertagande av dagvatten bör 
ske i ökad utsträckning. 

Levande skogar
I planen redovisas skyddade områ-
den. Därutöver föreslås att kommu-
nen medverkar till omfattande ny-
bildning av naturreservat som utöver 
vattenområden i allt väsentligt gäller 
skydd av skogsområden.  I planen 
betonas också vikten av att ett na-
turvårdsprogram med skötselanvis-
ningar utarbetas.

Ett rikt odlingslandskap
Planen redovisar värdefullt odlings-
landskap och de riksintressen samt 
regionala och lokala intressen som 
gäller. Detsamma gäller för hagmar-
ker. Kommunen bedömer odlings-
landskapet i Gårdskär som det mest 
värdefulla att bevara.

Vissa öppna landskap hotas av snabb 
beskogning.  De ekonomiska förut-
sättningarna för att i kommunen be-
driva jordbruk som kan hålla land-
skap öppna är mycket begränsade.  
Exploatering med bostäder eller häst-
hållning framstår i vissa avseenden 
som de enda realistiska vägarna att 
motverka igenväxning. Hästhållning 
möter i vissa delar motstånd från 
närboende. Mot denna bakgrund fö-
reslås att en starkt restriktiv hållning 
till byggande på  Tegelbruket omprö-
vas och att området till en del öppnas 
för exploatering med bostäder under 
kontrollerade former. Öppning av 
möjligheter att bygga här har också 

betydelse i strävan att erbjuda ett 
attraktivt boende och därmed för 
att stärka kommunal ekonomi så att 
resurser bland annat för kultur- och 
naturvård kan säkras.

Målet en storslagen fjällmiljö är inte 
relevant för kommunen.

En god bebyggd miljö
Planens förslag till utvecklingsområ-
den är inriktade mot förtätning och 
utbyggnad av befintlig bebyggelse 
med god anknytning till pendeltåg-
trafik för att begränsa klimatpåver-
kande utsläpp från transporter. Vi-
dare ges förslag att bygga ut nät för 
gång- och cykeltrafik.

I planen redovisas kulturmiljöer och 
betonas vikten av fortsatt arbete för 
att med detaljplaner och områdes-
bestämmelser skapa skydd för dessa 
i enlighet med kommunens kultur-
miljöprogram och riksintressen. 

I planen redovisas de omfattande 
skydd för naturvård, kulturvård och 
friluftsliv som finns i form av Natura 
2000-områden, naturreservat, riks-
intressen för naturvård, kulturvård 
och friluftsliv samt utpekade regio-
nala och lokala intressen. Vidare ges 
förslag att medverka till omfattande 
bildning av naturreservat. I bilaga till 
planen redovisas därutöver en plan 
för utveckling av tätortsnära grönst-
ruktur. Vidare betonas vikten av att 
upprätta ett naturvårdsprogram för 
kommunen. Planen omfattar även 
ett första steg till utveckling av en 
strategi för att utveckla älvrummet. 
Andelen hårdgjorda ytor i berörda 
miljöer är begränsat men i planen 
framhålles bland annat att ett buss-
terminalområde på sikt kan bli möj-
ligt att avveckla liksom en stor parke-
ringsyta vid Hemköp i Skutskär.

Planen understryker vikten av att 
fjärrvärme byggs ut, effektiviseras 

och styrs mot övergång till mer mil-
jövänligt bränsle. I planen redovisas 
förslag till att göra stora delar av 
kommunen till område av riksintres-
se för utbyggnad av vindkraft, lik-
som  kommunens positiva hållning 
till utbyggnad. I planen understryks 
också vikten av information till hus-
håll om miljövänliga alternativ till 
äldre pannor.

Ett rikt växt- och djurliv
Planen ger en allmän redovisning av 
kommunens rika och speciella flora 
och fauna och understryker vikten 
av att sätta kommunens naturresur-
ser som utgångspunkt i strävan att 
skapa en attraktiv livsmiljö. I planen 
ingår en särskild bilaga som utgör ett 
första led i att upprätta en grönplan 
för kommunen. Vidare betonas vik-
ten av att detta arbete följs upp med 
att skapa ett naturvårdsprogram.  I 
planen redovisas vidare naturområ-
den som stadfästs som Natura 2000- 
områden,  naturreservat, områden 
av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv samt områden av regionalt 
och lokalt intresse för naturvård och 
friluftsliv. I planen föreslås också att 
kommunen frånsett ett par mindre 
reservationer ställer sig positiv till 
förslag från länsstyrelsen om omfat-
tande nybildning av naturreservat. 
Vidare redovisas förslag till utveck-
ling av bebyggelse med mer generösa 
grönstråk bland annat för att skapa 
goda spridningsvägar för flora och 
fauna.

Nationella folkhälsomål
I planen första utgångspunkt fram-
hålls att kommunen även fortsätt-
ningsvis ska verka för att förbli en 
självständig enhet. Älvkarleby har 
mycket av den lilla, trygga och nära 
kommunens kvaliteter. Hälsomål om 
delaktighet och inflytande i samhäl-
let kan i mycket nås enklare i en liten 
kommun än i en stor. Detsamma 
gäller för mål om trygga och god upp-
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växtvillkor och om säkra miljöer. I pla-
nens inledande utgångspunkt betonas 
också vikten av att kommunen verkar 
för att vara en aktiv del i en livskraftig re-
gion. Som andra utgångspunkt har satts 
att fortsätta att utveckla industribygd till 
attraktiv livsmiljö. Dessa utgångspunk-
ter har stark relevans för att komma till 
rätta med brister vad gäller hälsa som 
hänger samman med kommunens his-
toria som industribygd respektive dess 
beroende till verksamheter som varit fö-
remål för stark strukturomvandling och 
tidvis vikande sysselsättning. Tillgång 
till en större regions arbetstillfällen och 
vårdresurser förbättrar förutsättningar 
för att nå mål om ekonomisk och social 
trygghet och om en mera hälsofrämjan-
de hälso- och sjukvård liksom även an-
dra hälsomål. Planens inriktning på att 
utveckla en attraktiv livsmiljö tar sig bl 
a uttryck i flera förslag att ta tillvara och 
utveckla kommunens stora naturvärden 
och har stark relevans för flera hälsomål.  
Inte minst är förslag att utveckla prome-
nadstråk av stort intresse för att nå mål 
om ökad fysisk aktivitet.  

Transportpolitiska mål 
I planen betonas vikten av fortsatt ut-
veckling av infrastruktur såväl för kol-

lektivtrafik som för sjöfart och bilism i 
överensstämmelse med mål om ett till-
gängligt transportsystem med hög kva-
litet. En sådan utveckling är avgörande 
för regional utveckling vilket också är 
ett av transportpolitikens mål. I planen 
redovisas råd och restriktioner för fysisk 
planering för att möjliggöra en säker 
och god trafikmiljö. Utveckling av goda 
kollektiva kommunikationer har stor 
betydelse i ett jämställdhetsperspektiv 
liksom för barn, äldre och funktions-
hindrade. Detsamma gäller för förslag 
i planen att utveckla gång- och cykel-
vägnät.

Energipolitiska mål
I planen framhålls vikten av att även 
fortsättningsvis underlätta för produk-
tion av vattenkraft, av att bereda rum 
för omfattande utvinning av vinden-
ergi, av att utveckla en mera miljövän-
lig fjärrvärmeproduktion och av med 
fysisk planering bidra till energieffekti-
visering/-besparing. Vidare uppmärk-
sammas pågående arbete med att se över 
dammsäkerhet och ledningssäkerhet.

Regionalpolitiska mål 
Planens huvudinriktning kan sägas 
vara helt i överensstämmelse med Re-

gion Uppsala läns första mål – att skapa 
attraktiva miljöer och goda livsvillkor. 
I planen prioriteras även flera förslag 
i överensstämmelse med det regionala 
målet att förbättra infrastruktur och att 
få till stånd en god kollektivtrafik. Må-
let att kraftsamla kring frågor om kli-
matförändringar och energi har också 
en motsvarighet i flera planförslag och 
inte minst i det att ge rum för omfat-
tande vindbruk. Mål att stimulera nä-
ringsliv, att utveckla arbetsmarknads-
kompetens och att synliggöra länet har 
inte lika tydlig relevans för översikts-
planen men även i detta innehåller den 
förslag i överensstämmelse med regio-
nalpolitiska mål.

�.� ekonomiska  
konsekvenser
Rekommendationer avseende reser-
vatsbildning och naturvård utgör ett 
relativt stort inslag i planen. Staten 
tar ansvar för markförvärv för bil-
dande av statliga reservat.  Det är inte 
uteslutet att kommunalt reservat kan 
komma till stånd utan att belasta den 
kommunala ekonomin. Ekonomiska 
vinster med reservatsbildning är svåra 
att uppskatta. Planen innehåller utöver 
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detta en mängd andra förslag till ökad 
satsning på omhändertagande och ut-
veckling av naturvärden i kommunen 
– anläggning av parker, promenad-
vägar och alléer mm. Många sådana 
åtgärder kan vidtas i samarbete bland 
annat med vägverket, fastighetsägare 
och företag. Många insatser kan också 
göras i samarbete med närboende och 
vägföreningar m fl. För att utveckla 
grönstrukturen krävs emellertid till 
stor del kommunala satsningar. Kost-
nader för planteringar mm bör vägas 
bland annat mot investeringar i bygg-
nader och anläggningar där sådana 
utgör alternativ till miljöförbättring. 
Investeringar i grönstruktur och na-
turvård framstår allmänt som billiga 
och effektiva i förhållande till andra 
insatser för att skapa en mer attraktiv 
livsmiljö.

Planen innehåller även förslag till ut-
byggnad av gång- och cykelvägnät. I 
vissa stråk faller kostnader för sådana 
åtgärder på vägverket. I många fall 
innebär emellertid utbyggnad kom-
munala kostnader. Sådana ska vägas 
mot de vinster som ett förbättrat nät 
innebär för att skapa trygghet och att-
raktivitet liksom för att allmänt för-
bättra miljön. Ett likartat förhållande 
gäller för förslag om hastighetsbegrän-
sande åtgärder. De åtgärder vad gäller 
vägar som behandlas i planen gäller i 
allt väsentligt vägverkets ansvarsom-
råde.

Anvisningar av utvecklingsområden 
för framtida byggande har formats 
utifrån ett allmänt hushållningsper-
spektiv. Förslagen har formats för 
att vara förenliga med en såväl eko-
nomiskt  som socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling. Erforderliga kom-
munala investeringar i ledningar mm 
bekostas med avgifter utifrån en själv-
kostnadsprincip. Regler för gatukost-
nadsersättning ger kommunen rätt att 
få täckning för eventuellt erforderlig 
kommunal väg- och gatutbyggnad. I 

vissa fall kan vara lämpligt att kom-
munen förvärvar mark för att styra 
utbyggnad. Kostnader därvid kan 
täckas i samband med försäljning ef-
ter utbyggnad.

Såväl för naturvård och allmänt mil-
jöförbättrande åtgärder som för ut-
byggnad av gc-nät mm krävs förutom 
investeringar och praktiskt arbete 
även insatser för information och råd-
givning, inventeringar, upprättande 
av program och planer mm. Detta 
gäller inte minst också arbete med 
upprättande av detaljplaner mm för 
skydd av kulturmiljö. Upprättande 
av detaljplaner för utbyggnadsom-
råden kan initialt innebära kommu-
nala kostnader vilka kommunen dock 
har rätt att få täckning för i form av 
bygglovsavgifter mm. 

En speciell men stor ekonomisk fråga 
gäller omhändertagande av förore-
nade områden. Med en historia som 
industribygd hyser kommunen ett 
stort antal områden som behöver un-
dersökas och åtgärdas. Det är av stor 
vikt att kostnader i samband härmed 
bärs av företag och stat. Kommunen 
har synnerligen begränsade resurser 
att åtgärda föroreningar den inte bär 
ansvar för.

�.5 uppföljning av 
plankonsekvenser
Att allmänt få till stånd en successiv 
långsiktig planering av det slag som 
berörs i planens inledning och ytterli-
gare i avslutningen framstår som den 
viktigaste åtgärden också för att få tills 
stånd en god uppföljning.

En central del i planförslaget är att älv-
rummet pekas ut som ett område för 
landsbygdsutveckling enligt förslag till 
ny strandskyddslag. Om förslaget an-
tas och kommunens ambition godtas 
är det av stor betydelse att noga följa 
upp att exploatering inom områden 

där  utvidgat strandskydd nu råder är 
förenlig med de ambitioner som ock-
så framhålls i planen att öka tillgäng-
ligheten till vatten för alla. Ett  sådant 
område är Tegelbruket som föreslås 
öppnas för successiv utbyggnad i stör-
re utsträckning än enligt tidigare plan 
där ett strandnära utbyggnadsområde 
redan är anvisat. Med en gradvis öpp-
ning framstår det som möjligt att följa 
upp utvecklingen med full kontroll.

Planen avseende industriell och myck-
en annan verksamhet  utgår  ifrån att 
det inte finns behov av omfattande 
markreservation för ny etablering. 
Det är emellertid vanskligt att förutse 
utvecklingen inom många verksam-
hetsområden och det är viktigt med 
en nogsam uppföljning av planför-
slagen. Det kan långtifrån uteslutas 
att behov av större markreservationer 
mm växer fram.

I planprocessen har klarlagts behov 
att bearbeta flera frågor djupare än 
vad som varit möjligt utan att för-
dröja ny plan. Viktiga förslag att följa 
upp är utarbetande av flera grönpla-
ner och ett naturvårdsprogram samt 
att inventeras strandområden och att 
avgränsa områden för landsbygdsut-
veckling. Hit hör bl a även fortsatta 
utredningar om nya   vägsträckningar 
och förslag till upprättande av plan 
för utveckling av gång- och cykelväg-
nät. Hit hör också fördjupade analy-
ser av konsekvenser vid omfattande 
utbyggnad för vindbruk. I det senare 
pågår samarbete med länsstyrelsen 
och länets andra kustkommuner. Bl a 
har tagits fram en datamodell för s k 
siktbarhetsanalyser som mycket snart 
möjliggör fördjupade konsekvensana-
lyser.

Det är slutligen allmänt viktigt att 
noga följa utvecklingen av kunskap 
om klimatförändringar respektive hur 
planen förhåller sig till dessa.
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5 fortsatt arbete oCh Genomförande

lämpligt att överväga om inte kom-
munstyrelsen i vissa ärenden kunde 
delegera beslutsrätt till dess arbets-
utskott eller ordförande för att korta 
beslutstider och utmönstra mindre 
betydande ärendehantering från sty-
relsen. Det kan också ifrågasättas om 
det är nödvändigt att remittera alla 
planärenden till alla nämnder. 

Länsstyrelserna har enligt den nya la-
gen om strandskydd getts i uppdrag 
att till 2014 se över förordningar 
om utvidgat strandskydd. Inför dess 
arbete kan förtjäna att förtydligas 
att kommunen finner det rimligt 
att få till stånd konsistens med eller 
harmonisering med förhållandena 
i län uppströms Dalälven och med 
förhållandet i den kommun i länet 
som har mest värdefull kuststräcka. 
I Östhammars kommun med en så 
värdefull kust att denna i den nya 
lagen - som den enda sträckan i lä-
net - undantagits från möjligheter 
till landsbygdsutveckling har läns-
styrelsen inte infört utvidgat strand-
skydd. Inte heller i Västmanlands 
och Dalarnas län uppströms Daläl-
ven är strandskyddet utvidgat trots 
att riksintresset med syfte att värna 
samma värden som strandskyddsla-
gen i dessa län avser betydligt större 
områden runt älven än vad samma 
riksintresse gör i Uppsala län. I pla-
nen har angetts att generellt utvidgat 
strandskydd om 300 meter utmed 
älven ses som obefogat. Generellt 
skydd om 100 m ses som tillräck-
ligt och planen är upprättad utifrån 
denna utgångspunkt. 

Många delar i planen förutsätter 
deltagande av och samarbete med 
många olika aktörer. Kommunens 
mandat att planera växte fram när 
kommuner också gavs flera genom-
förandeinstrument – inte minst rätt 

kan det således bli nödvändigt att 
ändra gällande plan vilket med gäl-
lande regler är liktydigt med samma 
process som att upprätta en ny plan. 
Ofta blir det fråga om en process i 
ett normalt planförfarande och där-
med en genomloppstid om i genom-
snitt ett år. Förutom att processen 
är mycket tidskrävande innebär den 
kostnader som i förhållande till aktu-
ell byggåtgärd kan te sig orimliga.

Förhoppningsvis kommer pågående 
översyn av lagstiftningen att under-
lätta ändringar eller att godta avvikel-
ser. Det kan emellertid inte uteslutas 
att det blir nödvändigt att tillgripa 
radikala grepp i den kommunala 
planeringen exempelvis i form av att 
upphäva en tämligen stor mängd pla-
ner och att ersätta dem med riktlinjer 
i form av fördjupade översiktsplaner 
eller tillägg/ändring av översiktsplan. 
Upprättande av byggnadsprogram 
kan möjligtvis också vara ett alterna-
tiv. Att modernisera önskvärt många 
detalj- och byggnadsplaner enligt nu 
aktuell ordning framstår nämligen 
som en rentav oöverkomlig upp-
gift. Erfarenhet av brister i gällande 
system växer fram i hantering av 
bygglov i bygg- och miljönämnden 
och förvaltningen. 

Det finns också skäl att se över om 
kommunens interna beslutsordning 
kan ändras för att något underlätta 
planhanteringen. Med gällande ord-
ning har delegerats till bygg- och 
miljönämnden att fatta beslut om 
antagande i ärenden med enkelt 
planförfarande. Den får emellertid 
göra detta endast under förutsättning 
att kommunstyrelsen inte har något 
att invända. Detta innebär att även 
ärenden som ändring av plan för att 
uppföra ett plank måste behandlas 
i kommunstyrelsen. Det kan vara 

Den översyn av plan- och bygglagen 
och av lagen om strandskydd som 
pågår respektive genomförts är av 
särskild vikt för översiktsplanering, 
annan kommunal fysisk planering, 
hantering av bygglov och fastighets-
bildning. 
 
Redan genomförda förändringar av 
lagen om översiktsplanering under-
lättar att bedriva en mer kontinuerlig 
långsiktig planering – de förenklar 
att göra tillägg till och fördjupningar 
av översiktsplanen. Nuvarande lag-
stiftning om detaljplanering inne-
bär emellertid i vissa avseenden en 
synnerligen omständlig, tidsödande 
och resurskrävande process. I bak-
grunden finns högst angelägna krav 
bland annat på att processen ska 
vara demokratisk och rättssäker. På 
senare tid har också tillkommit be-
tydligt skärpta krav på omfattande 
genomlysning av miljöaspekter som 
även dessa principiellt är högst ange-
lägna. Processen är inte desto mindre 
så omständlig att den bland annat 
innebär mycket betydande problem 
att åstadkomma önskvärda föränd-
ringar av gällande äldre detaljplaner. 

I Älvkarleby gäller ett knappt hundra-
tal olika planer. Många av dessa vore 
önskvärda att modernisera. Flera är 
upprättade utifrån andra hänsyn till 
kulturhistoriska värden än de som 
idag uppfattas som angelägna. Flera 
är upprättade utifrån andra livsstilar 
och krav på levnadsstandard än de 
som nu gäller. Även till synes enkla 
ärenden som inglasning av uteplatser 
och byggande av växthus, carport, 
dubbelgarage, extra rum på övervå-
ning eller plank etc kommer ofta i 
konflikt med planbestämmelser och 
kan med gällande ordning inte god-
tas som mindre avvikelser. Även för 
exempelvis uppförande av en carport 
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att expropriera mark. Det var när 
den allmänna ekonomiska tillväxten 
efterhand blev mycket stark och då 
även kommunal ekonomi blev stark. 
Denna situation har förändrats i 
hög grad. Kommunal ekonomi är 
nu ansträngd och allt större delar av 
resurserna måste användas för kärn-
verksamhet i vård, skola och omsorg. 
Översiktsplanens roll har alltmera 
blivit att utgöra underlag för ett nöd-
vändigtvis brett samarbete för att 
önskvärda investeringar och andra 
åtgärder ska komma till stånd. Pla-
nens allmänt informativa roll har fått 
ökad vikt liksom även dess roll att in-
tressera andra aktörer än kommunen 
att investera i förändring. Detta gäl-
ler inte minst enskilda individer och 
föreningar. Den koncentration till 
kärnverksamheter som kännetecknat 
utveckling av kommunal verksam-
het är nämligen karakteristisk även 
för många andra aktörer – storföre-
tag som exvis Stora Enso, Bergvik 
skog AB och Vattenfall AB men även 

många offentliga organ.  Det har bli-
vit alltmer tydligt att förändringar i 
frågor av allmänt intresse förutsätter 
nära samverkan också med individer 
och frivilligorganisationer.

I en alltmer globaliserad värld har även 
öppnats möjligheter till samarbete 
med och stöd från internationella or-
gan som EU och även från FN vilket 
är fallet med utveckling av Biosfärom-
råden. Även som grund i ett sådant 
utbyte har översiktsplaneringens in-
formativa roll fått ökad betydelse. Ett 
likartat förhållande gäller i utvidgad 
regional samverkan. Samarbete kring 
översiktsplanering har under senare år 
inletts inom ramen för regional sam-
verkan såväl i Uppsala län som med 
gästrikeregionen.  Det är angeläget att 
utveckla sådan samverkan. Mellan-
kommunal samverkan med Tierp och 
Gävle är också angelägen bland annat 
vad gäller utveckling av kommunika-
tioner, vindkraftsparker, bostads- och 
arbetsmarknad. 

Regionalt och mellankommunalt 
samarbete är av stor vikt även för 
utveckling av planeringsresurser och 
-underlag. 

Inom ramen för regionalt samarbete 
med gästrikekommunerna har bland 
annat bedrivits ett projekt för att till-
lämpa pilot-GIS i översiktsplanering 
- en gemensam standard för infor-
mationshantering i enlighet med 
riktlinjer från Boverket. Projektet 
har vidgats till att omfatta även kom-
munerna i Hälsingland och har dri-
vits med länsstyrelsen i Gävleborgs 
län som huvudman. Det är ännu 
inte helt slutfört men fortsatt lång-
siktsplanering bör kunna drivas med 
tillämpning av pilot-GIS-standard. 
Med detta underlättas samplanering 
mellankommunalt och regionalt och 
ytterst även nationellt och interna-
tionellt.
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0 52,5 km

riksintressen, förordningar
och andra statliga intressen
för natur, kultur och friluftsliv

natura2000

naturreservat

föreslaget naturreservat

riksintresse naturvård

biotopskydd, skogsstyrelsen

riksintresse enl. �kap 1,6§ mb nedre dalälven

riksintresse friluftsliv

förordnande om strandskydd

riksintresse kulturmiljö

bilaGa 1. riksintresse natur, 
kultur, friluftsliv
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riksintresse naturvård, friluftliv, 
kulturmiljö
K 1 Älvkarlebyfallen (Älvkarleby sn). 
K 2 Marma läger (Älvkarleby sn). 
N1 Billuddenområdet
N2 Bölsjön
N3 Mararna
N4 Skälgrundsmyren
N5 Ambrickafältet
N57 Storfjärden
N69 Gårdskärskusten
N70 Komossen
C6 Båtforsområdet
C1 Nedre Dalälven
Nedre Dalälven enligt 4 kapitlet MB 

natura 2000
Båtfors
Marma
Komossängen
Flät
Komossen
Gårdskärskusten
Mararna
Bölsjön
Billudden
Gropholmarna
Långsandsörarna
Tångsåmurarna
Västanån
Östanån

naturreservat
Billudden
Gropholmarna
Båtfors

föreslagna naturreservat
Gårdskärskusten
Bölsjön
Komossen
Mararna
Tångsåmurarna

strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar både land och vat-
ten 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kan i 
vissa områden vara uttökat till 300 meter på land och i 
vatten. I Älvkarleby kommun är förordnat:

Bottenhavet och dess öar 300 m
Bölsjön 300 m
Djupsjön 100 m
Laxodlingen 100 m
Trösken 300 m
Dalälven och dess öar 300 m

biotopskydd
Biotoper med generellt biotopskydd:
Alléer (minst fem träd, längs väg eller i öppet landskap) 
Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (våt-
marken får vara högst en hektar) 
Odlingsrösen i jordbruksmark 
Pilevallar 
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (t.ex. kärr, 
gölar, öppna diken) 
Stenmurar i jordbruksmark 
Åkerholmar (areal högst 0,5 ha, omges av åkermark/be-
tesmark)

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva 
verksamheter som kan skada naturmiljön i dessa 
biotoper. 

Skogsstyrelsen kan också besluta att biotoper ska 
omfattas av biotopskyddet. För mer information 
hänvisas till Skogsstyrelsens hemsida. I Älvkarleby 
kommun finns ett utpekat område: Kalkmarkssk-
ogar (Nr 443)

Länsstyrelsen kan också besluta om att även andra 
livsmiljöer ska skyddas. Sådana biotoper har i nuläget 
inte beslutats om i länet.

fördjupningar
för ytterligare beskrivning av områdena se 
vidare i Grönplan (bilaga till översiktsplanen) 
samt hemsidor för länsstyrelsen i uppsala 
län, skogsstyrelsen och naturvårdsverket.

riksintressen för naturvård, friluftsliv och 
kulturmiljö är reglerade i 3 kapitlet 1,6 § och 
� kapitlet 1,2 § i miljöbalken. 

strandskydd regleras i � kapitlet 13-18 §§ i 
miljöbalken.

natura 2000-områden regleras i � kapitlet 
28 § i miljöbalken och är riksintressen för 
naturvård.

biotopskydd regleras i � kapitlet 11 § i 
miljöbalken.
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riksintresse väg
Inom kommunen är väg E4 av riksintresse av högsta rang. 
Den har internationell betydelse. Den ingår i det Tran-
seuropeiska Transportnätverket (TEN-T). Se vidare hem-
sidor för Länsstyrelsen och Vägverket.

riksintresse järnväg
Inom kommunen är Ostkustbanan av riksintresse av hög-
sta rang. Den har internationell betydelse. Den ingår i det 
Transeuropeiska Transportnätverket (TEN-T). Se vidare 
hemsidor för Länsstyrelsen och Banverket.

riksintresse sjöfart
I kommunen är farleden utmed kusten av riksintresse. I 
Skutskär finns även en telemast som är av riksintresse som 
navigeringshjälpmedel. Se vidare hemsidor för Länssty-
relsen och Sjöfartsverket.

riksintresse eldistribution
Ledningar i stam- och regionnät med högspänning om 
70kV eller mera är av riksintresse. Stamledningar finns 
i kommunens sydligaste del och regionledningar såväl i 
nord-sydlig som i öst-västlig riktning med anknytning till 
vattenkraftverken i Älvkarleby och Lanforsen. Se vidare 
hemsidor för Länsstyrelsen och Svenska Kraftnät.

riksintresse energiproduktion
I kommunen finns tre riksintresseområden för landbaser-
ade vindkraftsanläggningar – Älv 1,2,3. 
Älv 2 gränsar till riksintresseområde för vindbruk i Tierps 
kommun. Ett annat riksintresseområde för vindbruk i 
Tierp gränsar direkt mot Älvkarleby kommun i sydost.

Två riksintresseområden för havsbaserad vindkraftsan-
läggningar gränsar till kommunen – Finngrundet/Utsjö-
banken och Campsgrund (se sid 84).

vatten-/miljödomar för energi
Produktionen av Vattenkraftsel i Älvkarleby kraftverk 
(Vattenfall) och Lanforsens kraftverk (Fortum) är skydd-
ad/reglerad i vatten-/miljödomar. Se vidare hemsidor för 
Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Miljödomstolen.

förordnande mm totalförsvaret
Skjutfältet i  Marma är ett militärt skyddsområde av rik-
sintresse. För stora delar av den södra delen av kommunen 
gäller ett förordnande om samråd utifrån hänsyn till förs-

lagtext
3 kapitlet 8 § mb reglerar riksintressen för 
anläggningar:
mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribu-
tion, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långtmöjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. områden som är av riksintresse 
för anläggningar som avses i första stycket 
skall skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

12 kapitlet � § pbl reglerar förordnande om 
skydd för totalförsvar.

varsmaktens intressen. På kartan visas både gällande 
förordnande och nu aktuellt förslag till ändring. Där-
till gäller att hela Sveriges yta är samrådsområde av-
seende höga objekt (högre än 20 m utanför tätort och 
50 m inom tätort).

riksintresse yrkesfiske
Hela kusten i kommunen är av riksintresse för yrkes-
fiske (i Skutskärs hamn råder dock fiskeförbud). An-
läggningarna för odling av lax och öring på Västanån, 
i Kungsådran och vid Brobacken i Älvkarleby har av 
Fiskeriverket pekats ut som Särskilt skyddsvärda be-
fintliga fiskodlingsanläggningar (Områden av riksin-
tresse för yrkesfisket.  Finfo 2006:1) 

vatten-/miljödomar för fiske
Fiskodlingen är även skyddad/reglerad i vattendomar. 
Se vidare hemsidor för Länsstyrelsen, Fiskeriverket 
och Miljödomstolen.

riksintresse industriell produktion 
Skutskärs bruks, Stora Enso Pulp AB:s, industri-
område med hamn har av Länsstyrelsen preliminärt 
förklarats som av riksintresse för industriell produk-
tion. Vidare utredning pågår.
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1 kap. inledande bestämmelser
3 § varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kom-
munen. översiktsplanen skall ge vägled-
ning för beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt om hur 
den byggda miljön skall utvecklas och be-
varas. översiktsplanen är inte bindande 
för myndigheter och enskilda.

� kap. översiktsplan
1 § i översiktsplanen skall redovisas de 
allmänna intressen enligt 2 kap. som bör 
beaktas vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. vid redovis-
ningen skall riksintressen enligt 3 eller � 
kap. miljöbalken anges särskilt.
av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenom-
råden,
2. kommunens syn på hur den byggda 
miljön skall utvecklas och bevaras, och
3. hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och följa gäl-
lande miljökvalitetsnormer.
översiktsplanens innebörd och kon-
sekvenser skall kunna utläsas
utan svårighet. lag (200�:1303).
1 a § det som sägs i 1 § gäller också när 
översiktsplanen ändras för en viss del av 
kommunen eller genom ett tillägg för att 
tillgodose ett särskilt intresse.
en ändring av planen för en viss del av 
kommunen får redovisas med en annan 
detaljeringsgrad för det aktuella området 
än för översiktsplanen i övrigt. lag 
(200�:1303).
2 § till översiktsplanen skall fogas en 
sådan planbeskrivning som avses i 8 § 
och länsstyrelsens granskningsyttrande 
enligt 9 §.
om länsstyrelsen inte har godtagit 
planen i en viss del, skall det anmärkas i 
planen. lag (1995:119�).
2 a § vid upprättandet av översikt-
splanen skall också bestämmelserna i 6 
kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tilläm-
pas, om planen kan antas medföra en 
sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 
11 § miljöbalken. lag (200�:603).
3 § när förslag till översiktsplan eller 
till ändring av planen upprättas, skall 
kommunen samråda med länsstyrelsen 
samt regionplaneorgan och kommuner 
som berörs av förslaget. de myndigheter 
samt de sammanslutningar och enskilda 
i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget skall beredas tillfälle till sam-
råd. lag (1995:119�).
� § syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. under samrådet bör 
motiven till förslaget, planeringsunderlag 

av betydelse samt förslagets innebörd
och konsekvenser redovisas.
resultatet av samrådet och förslag med 
anledning av de synpunkter som har 
framförts skall redovisas i en samrådsre-
dogörelse. lag (1995:119�).
5 § under samrådet skall länsstyrelsen 
särskilt
1. ta till vara och samordna statens 
intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommu-
nens bedömningar och ge råd
i fråga om sådana allmänna intressen 
enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark- och vatte-
nområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 
och � kap. miljöbalken tillgodoses och 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljö-
balken följs, och
�. verka för att sådana frågor om använd-
ningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner 
samordnas på ett lämpligt sätt. lag 
(200�:1303).
6 § innan översiktsplanen eller en 
ändring av den antas, skall kommunen 
ställa ut planförslaget under minst två 
månader. den som vill lämna synpunkter 
på förslaget skall göra detta skriftligen 
under utställningstiden.
� § en kungörelse om utställningen 
av planförslaget skall före utställning-
stidens början anslås på kommunens 
anslagstavla och införas i ortstidning. 
av kungörelsen skall det framgå var 
utställningen äger rum samt inom vilken 
tid, på vilket sätt och till vem synpunkter 
på förslaget skall lämnas. om förslaget 
avser en ändring av översiktsplanen, 
skall det framgå av kungörelsen.
för kungörandet gäller det som är 
föreskrivet i lagen (19��:65�) om 
kungörande i mål och ärenden hos myn-
dighet m.m.
ett exemplar av förslaget med plan-
beskrivning och samrådsredogörelse 
skall, innan förslaget ställs ut, sändas
till länsstyrelsen samt till de regionplane-
organ och kommuner
som berörs av förslaget. lag  
200�:1303).
8 § under utställningstiden skall plan-
förslaget åtföljas av
1. en planbeskrivning som innehåller en 
redovisning av
a) planeringsförutsättningarna,
b) skälen för planens utformning,
c) de åtgärder som kommunen avser att 
vidta för att fullfölja
planen, och
d) konsekvenserna av planen,
2. samrådsredogörelsen,
3. den gällande översiktsplanen, och
�. det planeringsunderlag som kom-

munen anser har betydelse för
en bedömning av förslaget.
om förslaget avser en ändring av över-
siktsplanen, skall sambanden med och 
konsekvenserna för översiktsplanen som 
helhet redovisas. lag (200�:1303).
9 § länsstyrelsen skall under utställning-
stiden avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget.
av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintres-
se enligt 3 eller � kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljö-
balken inte följs,
3. sådana frågor rörande användningen 
av mark- och
vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämp-
ligt sätt, och
�. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn 
till de boendes och
övrigas hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller ero-
sion. lag (200�:1303).
10 § efter utställningstiden skall kom-
munen sammanställa de avlämnade syn-
punkterna och redovisa sina förslag med 
anledning av dem i ett utlåtande som 
skall fogas till handlingarna i ärendet.
om förslaget ändras väsentligt efter 
utställningen, skall ny utställning ske.
11 § översiktsplanen och ändringar av 
den antas av kommunfullmäktige.
12 § beslut att anta eller ändra översikt-
splanen gäller först sedan beslutet vunnit 
laga kraft.
13 § när kommunens beslut att anta 
eller ändra översiktsplanen har vunnit 
laga kraft, skall planen, planbeskrivnin-
gen, samrådsredogörelsen, granskning-
syttrandet, utlåtandet enligt 10 § och 
ett protokollsutdrag med beslutet utan 
dröjsmål sändas till boverket, länssty-
relsen, regionplaneorgan och kommuner 
som berörs. lag (1990:1365).
1� § kommunfullmäktige skall minst en 
gång under mandattiden ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet.
före ett beslut som avses i första stycket 
skall länsstyrelsen i en sammanfattande 
redogörelse redovisa synpunkter i fråga 
om sådana statliga intressen som kan 
vara av betydelse för kommunens beslut 
samt ange hur synpunkterna enligt 
länsstyrelsens mening förhåller sig till 
översiktsplanen. lag (1995:119�).

bilaGa 1�. pbl om översiktsplan
sfs nr: 198�:10 departement/myndighet: miljödepartementet. rubrik: plan- och bygglag (198�:10). 
utfärdad: 198�-01-08. ändring införd: t.o.m. sfs 200�:1303. omtryck: sfs 1992:1�69
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vattenmyndigheten. www.vattenmyndigheterna.se
skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se
statens geotekniska institut. www.sgi.se
statens räddningsverk. www.srv.se
sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. www.smhi.se
sveriges geologiska undersökning. www.sgu.se
strålsäkerhetsmyndigheten. www. strålsäkerhetsmyndigheten.se
stockholms och uppsala läns luftvårdsförbund. www.slb.nu
banverket. www.banverket.se
vägverket. www.vägverket.se
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telefon (vx): 026 - 830 00 

telefax: 026 - ��0 �0 
Officiell e-postadress: kommun@alvkarleby.se 




