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Omslag: Gräsmatta som i planförslaget föreslås för parkeringsändamål.
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1. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Genom västra Skutskär passerar järnvägssträckan Ostkustbanan med dubbelspår. Järnvägen
utgör ett viktigt pendlarstråk i regionen och trafikeras bland annat av UL:s Upptåget.
Älvkarleby kommun har i sitt nya förslag till Översiktsplan framhållit vikten av ett
stationsnära boende där det kollektiva resandet skall premieras. Detta inte minst genom att
styra och planera kommunens bebyggelseutveckling till de stationsnära lägena (Älvkarleby
kommun, 2019).
Aktuellt planförslag syftar till att skapa förutsättningar för ett utökat och effektivare resande
med kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun. Genom en omlokalisering av
bussbyteshållplatserna från Skutskärs centrum till att istället förläggas vid järnvägsstationen
möjliggörs ett förbättrat kombinationsresande mellan olika trafikslag så som tåg, buss, bil och
cykel i kommunen.
Planförslaget möjliggör utöver detta en betydligt större parkeringskapacitet i området än vad
tidigare varit fallet. Även detta syftar till att underlätta det kollektiva resandet och göra denna
mer attraktiv för resenärerna.
2. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Delar av planområdet är inom riksintresse för geografiska hushållningsbestämmelser. Aktuellt
planförslag bedöms som förenlige med detta intresse.
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3. PLANDATA
3.1 Läge & areal
Planområdet är beläget vid Skutskärs resecentrum. Öster om planområdet ligger
bostadsområdet Hårsta där flertalet lägenhetsbostäder finns belägna. Sett söder om
planområdet är ett större villaområde beläget (figur 1).
Planområdets totala areal är om cirka 48 000 m2.

Figur 1: Planområdet beläget vid Skutskärs resecentrum. © cX-kommunerna,
Lantmäteriet & Trafikverket.

3.2 Markägoförhållanden
I tabell 1 redogörs de fastigheter vilka är inom aktuellt planområde. För en mer detaljerad
karta över berörda fastigheter, se bilaga A1 kallad fastighetsindelning konsekvenser (s. 18).
Tabell 1: Markägoförhållandena inom planområdet.

Fastighet
TEBO 1:228
TEBO 1:60
Del av TEBO 1:400
Del av SIGGEBODA 3:3
Del av VÄSTERMARN 5:1
Del av SIGGEBODA 17:21

Areal inom
planområdet (m2)
863
682
29356
6176
9561
1230

Inskrivet ägande Lagfart
Älvkarleby kommun
Älvkarleby kommun
Älvkarleby kommun
Älvkarleby kommun
Staten Trafikverket
AB Älvkarlebyhus
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3.3 Nuvarande markanvändning
Planområdet består som tidigare nämnts utav Skutskärs järnvägsstation. Med denna finns
tillhörande parkeringsytor öster om stationen. Parkeringarnas totala areal är i dagsläget 2750
m2 och rymmer cirka 55 parkeringsplatser.
Parkeringarna är om än estetiskt tilltalande med sin cirkelform ingen effektiv utformning vad
gäller parkeringskapaciteten. Detta eftersom stora arealer lämnas obrukbara. Inte heller vid
exempelvis skötsel av området är utformningen särskilt välkonstruerad. Detta gäller inte minst
vid vinterskötsel som plogning.
Utöver de båda cirkulära parkeringsplatserna har ytterligare två parkeringar uppförts just öster
om cirklarna. Dessa båda har dock uppförts i direkt strid mot den gällande detaljplanen i
området som utpekat platsen för naturändamål.
De oexploaterade områdena söder om parkeringarna består av klippta gräsytor om cirka 1
hektar. Området har ett mindre bestånd med träd som låtits planteras i en bågform från väst
till öst.

Figur 2: Ortofoto över aktuellt planområde. © Lantmäteriet.
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4. TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN
4.1 Översiktsplan
Gällande Översiktsplan
I Älvkarleby kommuns gällande Översiktsplan beskrivs det hur järnvägen är en del av det
transeuropeiska transportnätet och med det ett riksintresse av högsta rang. Översiktsplanen
beskriver de många ombyggnationer av järnvägssträckningen som genomförts under åren med
inte minst dubbelspår och framhäver även den ”avsevärda fördel” som pendeltågtrafiken har
inneburit för kommunen.
Vidare lyfter den gällande Översiktsplanen fram vikten av att planera den lokala busstrafiken,
vägar samt gång- och cykelvägar så att tillgängligheten blir så god som möjlig kring
järnvägsstationerna. Detta inte minst för funktionshindrade och äldre (Älvkarleby, 2009, sid
82).
Förslag till Översiktsplan
I utvecklingsstrategin till kommunens kommande Översiktsplan kallad, förslag till
Översiktsplan år 2050 står att:
Kommunens goda geografiska läge intill det regionala och nationella
kommunikationsstråket utgör en stor utvecklingspotential. Utvecklingsstrategin
för översiktsplanen fokuserar den framtida utvecklingen till de prioriterade
utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby samt Marma för att dra fördel av den
utvecklingspotential som finns kring tågstationerna…

(Älvkarleby, 2019)
4.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Aktuellt planområde omfattas i dagsläget av detaljplanen Skutskärs samhälle vilken vann laga
kraft 1998. I planen utgörs stora områden av naturändamål (Älvkarleby kommun, 1998).

Figur 3: Del av den gällande detaljplanen för området kallad Skutskärs samhälle antagen 1998.
Figuren visar den delen som är belägen inom aktuellt planförslag.
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4.3 Program för samråd
Planen föregås inte av något program och behovet av sådan anses heller inte vara nödvändigt
enligt 5 kapitlet 10 § Plan- och bygglagen.
4.4 Miljökonsekvensbeskrivning
Med upprättandet av handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan, framgår att
upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändigt. Se separat handling.
4.5 Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17/9-2018:
§ 103 Diarienummer 2018/361:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked.
Planläggningen delas upp i två etapper, där parkeringar och resecentrum omfattas av etapp
1 och där bostäder och övriga rekreationsområden omfattas av etapp 2.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
5.1 Förändringar av den fysiska strukturen till följd av planförslaget
Genomförandet av aktuellt planförslag kommer innebära stora fysiska förändringar av
planområdet. Det område som i dagsläget används för parkering (cirkelformade
parkeringarna) kommer med planens genomförande byggas om och istället nyttjas som
bussterminal.
På båda sidorna om järnvägen kommer nya parkeringsytor att anläggas. Byggnationen av
dessa kan ske etappvis beroende på framtida parkeringsbehov.
Norr om bussterminalen har ett mindre område avsett för handel lagts till i plankartan.
Området är 380 m2 stort och avsett att nyttjas för exempelvis kiosk, gatukök eller liknande
(figur 4).

Figur 4: Ortofoto med konsekvenserna av planens genomförande. © Lantmäteriet.

På nästkommande sida har en illustration över de tilltänkta förändringarna upprättats. I
figuren har även en rödprickad linje lagts till för att indikera hur in- och utfarten för bussarna
kommer att ske (figur 5).
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Cykelg.
Cykelg.
Trafikinfo

Figur 5: Illustration över planområdet efter detaljplanens genomförande.
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Genom att placera lamellerna i en 45 gradig vinkel underlättas bussarnas angöring till
hållplatserna. Placeringen underlättar även för busschaufförernas möjlighet att hålla uppsikt
över stationsområdet.
I och med att bussarna vid utfart måste genomföra en tvär högersväng kommer den övre
lamellen ges en refugliknande utformning. Denna kan förutom att nyttjas som hållplatsläge
även förses med utrustning för exempelvis trafik- och avgångsinformation.

Figur 6: Utformning av tilltänkt bussterminal.

På parkeringsändamålet just öster om bussterminalen finns det även möjlighet att uppföra
exempelvis cykelgarage för de cykelpendlande. Tanken med cykelgarage är dels att skydda
cyklarna från väder och vind samtidigt som stöldrisken minskar. Möjligheten till visst
underhåll av cykeln förekommer även det i form av exempelvis pump, tvätt etc. Exempel på
befintliga cykelgarage finns ibland annat i Karlskoga, Umeå och Vänersborg.
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5.2 Natur
Jordarter
Enligt Sverige geologiska undersöknings (SGU:s) jordartskarta består stora delar av
planområdet av fyllningsmaterial. Detta från tiden då järnvägen byggdes. I övrigt utgörs
planområdet mestadels utav silt och sand (figur 7).

Figur 7: Jordartererna (grundlager) inom planområdet. © SGU.

Växtlighet
Den västra delen av planområdet består i huvudsak av lövskog. Ett antal diken i området leder
dagvatten västerut och ned mot viadukten under järnvägen.
Växtligheten öster om järnvägen består till huvudsak av gräsbevuxna plana ytor samt ett antal
planterade träd.
Grundvatten
Grundvattennivån är inom planområdet grunt beläget. Faktum är att Nygatan ligger under
grundvattennivån där den passerar under järnvägsviadukten. För att undvika att grundvattnet
ska tränga upp och översvämma vägbanan har Trafikverket pumpar installerade på platsen.
Vattnet leds via en kanal och mynnar ut inom Stora Ensos industriområde.
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5.3 Skyfall
Delar av planområdet är inom områden med risk för översvämning vid extrema skyfall.
Lågpunktskarteringen redovisar de områden vilka ligger i svackor och således är riskutsatta
för eventuella översvämningar vid extrema skyfall. Enligt denna är den största risken för
översvämning just under viadukten där grundvattnet också tenderar att tränga upp samt i
skogsområdet väster om järnvägen (figur 8).

Figur 8: Lågpunktskarteringen redovisar utsatta områden vid extrema skyfall.

I och med att området för den västra parkeringen är belägen under nivån för hur högt vattnet
kan komma att stå vid ett extremt skyfall kommer visst schaktningsarbete behöva utföras vid
anläggandet av den parkeringen. Om marknivån höjs med 1 meter (från dagens + 2 meter till
+ 3 meter över nollplanet) skulle parkeringen komma att hamna över den högsta beräknade
vattennivån vid ett extremt skyfall. Av den anledningen har det i plankartan lagts till en
planbestämmelse om så kallad plushöjd som just syftar till att reglera markens höjd vid den
västra parkeringen.
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5.4 Dagvatten
Med genomförandet av aktuellt planförslag kommer delar av planområdet hårdgöras. I och
med detta måste det dagvatten vilket tidigare infiltrerats på platsen ledas vidare till annan yta
för dess omhändertagande.
Eftersom stora arealer av planområdet kommer utgöras av parkeringar och andra hårdgjorda
ytor måste dagvattnet även renas från eventuella föroreningar innan det kan tillåtas infiltreras i
marken. Efter uppförandet av de nya parkeringsytorna kommer oljeavskiljare för dessa
behöva installeras.
För de båda tillkommande parkeringarna föreslås det att dess dagvatten, efter oljeavskiljning,
leds till ytor avsedda att fördröja och sedermera infiltrera dess dagvatten. Dessa så kallade
fördröjningsytor är belägna i direkt anslutning till oljeavskiljarnas utlopp och placerade på var
sida om järnvägen. De båda områdena har en naturlig avrinning mot sig från respektive
parkering vilket underlättar vid dess anläggande.
Dagvattenflödena har beräknats med hjälp av den så kallade rationella metoden. De framtida
dagvattenflödena som teoretiskt sett kan genereras vid ett 10-årsregn, 20-årsregn samt 100årsregn har beräknats enligt Svenskt Vatten, P110.
Rationella metoden ser ut som följer:
Q = kf ∙ (A ∙ φ) ∙ i
där
Q = dimensionerande flöde (l/s)
kf = klimatfaktor (-)
A = avrinningsområdets area (ha)
φ = avrinningskoefficient (-)
i = dimensionerande regnintensitet (l/s * ha)
Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104).
Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110.
Beräkningar har utförts inom planområdet för den framtida markanvändningen, där flödena
beräknats både med och utan klimatfaktor. Flödesökningen beror på att dagvattnets rinntid
minskar. Detta i och med att stora arealer av annars permeabla ytor hårdgörs.
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Planområdets dagvattenhantering
Nedan redovisas planområdets föreslagna dagvattenlösningar för de nytillkommande
användningarna. Redovisningen är uppdelad i fyra punkter för respektive avrinningsyta.

Område 1 - Bussterminal
Området är i dagsläget asfalterad och används för parkeringsändamål. Med planens
genomförande kommer parkeringarna tas bort och ersättas med ett antal lamellhållplatser för
bussar. Området har i dagsläget 8 stycken dagvattenbrunnar som tillsammans avvattnar ytan.
Dessa dagvattenbrunnar med tillhörande stenkistor kan nyttjas även efter planens
genomförande. Eftersom det endast kommer vistas bussar inom området bedöms det inte som
att en oljeavskiljare behöver installeras för området.
Område 2 - Befintlig parkering
Området består utav en befintlig parkeringsplats med en kapacitet om cirka 30 fordon. Det
finns sedan tidigare två stycken dagvattenbrunnar installerade inom området som även efter
planens genomförande kommer att nyttjas. Vid ombyggnation av befintlig parkering bör en
oljeavskiljare installeras.
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Område 3 & 4 - Ny parkering
Aktuellt planförslag medger anläggandet av ett par större parkering på respektive sida om
järnvägen. Dessa kan komma att byggas ut i etapper beroende på det framtida
parkeringsbehovet. Dagvattnet är tänkt att genom ytavrinning ledas till diken längs
parkeringarnas ytterkanter. Diken ska utföras med en tät botten vilket syftar till att fördröja
och leda dagvattnet vidare till oljeavskiljare. Utöver att dessa diken leder bort vattnet
sedimenteras eventuella partiklar så som tungmetaller till dess att vattnet når avskiljaren.
Efter genomförd oljeavskiljning leds dagvattnet till de ytor som i plankartan benämns som
fördröjning1. Inom fördröjningsmagasinet tillåts dagvattnet sedermera infiltreras.

Figur 10: Sektionsskiss över hur ett tätt dike kan uppföras.

För område 3: Enligt rationella metoden ska en vattenmängd om 169 m3 kunna tas omhand
för ett 20-års regn om parkeringen byggs ut till fullo.

Området avsett för fördröjning är mer än tillräckligt för att möjliggöra en fördröjning och
infiltration av dagvattnet från ett 20-års regn.
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För område 4: Den tilltänkta parkeringen väster om järnvägen får med aktuellt planförslag
anläggas till en areal om cirka 2100 m2. För att kunna ta hand om ett 20-års regn behöver ytan
avsedd för fördröjning kunna ta omhand ytterligare 60 m3 dagvatten.

5.5 Miljömål
Detaljplanering är ett av flera verktyg som kan bidra till att uppnå de av riksdagen beslutade
miljömålen. De miljömål vilka bedöms vara särskilt angelägna i aktuellt planförslag är
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.
Begränsad klimatpåverkan
Med miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska halten av växthusgaser i atmosfären
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras.
Planförslagets positiva inverkan på kollektivtrafiken tillsammans med möjligheten att
nyttja befintliga gång- och cykelvägar möjliggör för ett tryggt och klimatsmart
resande.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
I Älvkarleby kommuns Översiktsplan betonas vikten av miljömålet God bebyggd
miljö (Älvkarleby, 2009 s.54). Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska
grundas på program och strategier för:


Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan
åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för
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miljöanpassade och resurssnåla transporter 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 effektiviseras för att på sikt minska, hur förnybara
energiresurser ska tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.

Mot bakgrund av syftet med aktuellt planförslag görs bedömningen att denna har positiva
inverkningar på de berörda miljömålen. För samtliga miljömål, se: www.miljomal.se
5.6 Bebyggelseområden
Den byggda miljön inom planområdet består till största delen av infrastrukturen som hör
järnvägen till. Väg, banvall, parkering och perronger är exempel på sådana anläggningar.
Järnvägsstationen har tre perronger där vindskydd för resenärer har uppförts. Utöver dessa
finns även cykelställ med skärmtak samt ett par busskurer intill stationen. Den enda faktiska
byggnaden inom planområdet är en mindre raststuga avsedd för UL:s busschaufförer.
5.7 Vägar
Nygatan löper genom planområdet och knyter samman Skutskärs centrum med
villabebyggelsen väster om järnvägen. Vägen nyttjas primärt av de boende i området,
resenärer till järnvägsstationen samt av UL:s bussar vilka har hållplatser intill stationen.
Hastighetsbegränsningen på Nygatan är 50 km/h.
I dagsläget är bussbyteshållsplatserna för UL:s busslinjer belägna längs Ågatan i Skutskärs
centrum. Placeringen av hållplatserna bidrar till platsbrist för övrig trafik längs gatan då
bussarna stannar parallellt mot varandra. Detta tillsammans med en vilja att underlätta för
resenärernas byten till att även inkludera tågförbindelserna är en bidragande faktor till aktuell
planläggning.
För att underlätta planläggningen, med flytten av bussbyteshållplatserna från Skutskärs
centrum till järnvägsstationen har även en körspårsanalys låtits upprättas. Resultatet av
analysen har sedermera legat till grund för utformningen av aktuellt förslag.
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5.8 Tillgänglighet
Under 2010-talet genomfördes en omfattande ombyggnation av järnvägen mellan Furuvik och
Skutskär som stod klart 2016. Utöver att järnvägen blev dubbelspårig så byggdes bland annat
järnvägsstationen i Skutskär om. I och med ombyggnationen av stationen genomfördes vissa
åtgärder för att tillgänglighetsanpassa området. Bland annat uppfördes en trottoar för att binda
samman de båda sidorna av järnvägen. För att undvika att trottoaren skulle bli allt för brant
fick denna en dragning utmed Nygatan, under viadukten. Detta innebar dessvärre att
färdvägen för exempelvis en rullstolsburen att ta sig från ena sidan av järnvägen till den andra
blivit relativt lång (cirka 500 meter) i jämförelse med den som kan ta trapporna (230 meter).
Skillnaden illustreras i figur 11.

Figur 11: Färdrutten för en gående jämfört med exempelvis en rullstolsburen.

För att minska avstånden för dem vilka inte kan använda traditionella trappor har det i
plankartan lagts till två områden som kvartersmark på var sida om järnvägen. Detta för att i
framtiden möjliggöra för en eventuell installation av offentliga hissar eller andra anordningar
för att tillgänglighetsanpassa stationsområdet ytterligare (figur 12).

Figur 12: Områden
tillagda för att underlätta
tillgänglighetsanpassning
en vid stationen.
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5.9 Vattenområden
Planområdet är beläget cirka 700 meter väster om Bodaån. Ån är en del av Dalälven vilken
sedermera mynnar ut i Bottenhavet. Genomförandet av planförslaget väntas inte ha sådan
betydande negativ påverkan på recipientens kvalité att planen inte skulle kunna genomföras.
Detta inte minst eftersom dagvattnet från parkeringarna måste föras genom oljeavskiljare
innan det tillåts fördröjas och infiltreras i marken.
5.10 Störningar
Planområdet är redan i dagsläget utsatt för störningar i form av buller och vibrationer. Detta i
och med de järnvägsspår som löper genom planområdet. Genomförandet av planförslaget
kommer innebära att såväl bussbyteshållplatser och stora arealer parkering anläggs. Dessa
tillkommande anläggningar genererar även de störningar, främst vad gäller buller.
Dessa tillkommande störningar bedöms dock inte vara av sådan dignitet att det i planförslaget
måste till särskilda åtgärder för att motverka just dessa. Detta med tanke på de redan
befintliga störningarna från järnvägen och avstånden till intilliggande bebyggelse.
5.11 Teknisk försörjning
Inom planområdet finns det framdragna el-ledningar. Utöver detta har det till UL:s raststuga
dragits fram såväl vatten och spillvattenledningar.
Med planens genomförande kan befintliga ledningar inom planområdet komma att bli tvungna
att bli flyttade. Om exploatören bedömer att det finns behov av att flytta eller på annat sätt
förändra befintliga anläggningar skall kontakt tas med berörd ledningsägare. Dessa åtgärder
vilka är till följd av planens genomförande bekostas av exploatören.
Efter planen antagande bör därför en kabelutsättning genomföras innan dess att exploatering
påbörjas. Detta gäller även om exempelvis schaktningsarbeten skall genomföras inom
planområdet.
En kabelutsättning beställs via Post- och telestyrelsens www.ledningskollen.se
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6. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
6.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Aktuell detaljplan upprättas med ett så kallat standardförfarande. Den preliminära tidsplanen
är som följer:
- Samråd våren 2019
- Granskning sommar 2019
- Antagande hösten 2019
Genomförandetid
Från den dagen detaljplanen vinner lagga kraft är genomförandetiden satt till femton (15) år.
Ansvarsfördelning Huvudmannaskap
Älvkarleby kommun är huvudman för det i plankartan benämnt som allmän platsmark.

7. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
7.1 Fastighetskonsekvenser
Planområdet berör totalt 6 fastigheter vilka tidigare redovisades under avsnittet 3.3
markägoförhållanden (s.5). I bilaga A1, sid 17 redovisas en konsekvenskarta för fastigheterna
inom planområdet.
Området utpekat för kvartersändamålet Handel ligger inom fastigheten TEBO 1:400.
Handelsområdet är 380 m2. För att genomföra planen kommer därför fastigheten TEBO 1:400
behöva genomföra en fastighetsreglering. TEBO 1:400 ägs i dagsläget av Älvkarleby
kommun.
8. TEKNISKA FRÅGOR, VERKSAMHETSOMRÅDEN
8.1 Dricksvatten & spillvatten
Planområdet är utom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Till UL:s raststuga för busschaufförer har det sedan tidigare dragits fram ledningar för vatten
och spillvatten. Med planens genomförande kan det bli aktuella med nya ledningsdragningar.
Detta inte minst till det område som planläggs för handelsändamål.
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10. BILAGOR
Här nedan redovisas det som inte får plats eller upplevs överflödigt i själva rapporten.
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