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1 Sammanfattning 
Tillgängligheten och säkerheten för gång- och cykeltra-
fikanter är bristfällig mellan tätorterna Älvkarleby och 
Skutskär. Sträckan saknar en heltäckande gång- och 
cykelväg. Cykelavståndet mellan orterna är cirka fem 
till sex kilometer, beroende på väg mellan orterna, 
vilket bedöms som ett rimligt avstånd för att välja 
cykel som transportmedel. Älvkarleby kommun och 
dåvarande Regionförbundet (idag Region Uppsala) har 
därför lyft fram behovet av en gång- och cykelväg. I 
dag sker gång- och cykeltrafiken mellan Älvkarleby och 
Skutskär mestadels längs en kombination av befintliga 
vägar som saknar anvisning för detta, både väster och 
öster om Dalälven.

Arbetet med en vägplan påbörjades under våren 2017 
och har nu nått ett skede då förslag till utredningskor-
ridor för en gång- och cykelväg ska väljas. Tre olika 
alternativa lokaliseringskorridorer, förutom nollal-
ternativet, har studerats. En av dessa följer till stor 
del längs väg 759, Västanåvägen, på västra sidan av 
Dalälven (Alt Väst). Två av utredningskorridorerna lig-
ger på östra sidan av Dalälven (Alt Öst 1 respektive Alt 
Öst 2). De båda östliga alternativen har en gemensam 
korridor längs väg 761, Östanåvägen, men delar sedan 
upp sig för att följa Tegelbruksvägen/Långsandsvägen 
respektive väg 76. Även kombinationer av alternativen 
kan vara möjliga.  

Denna samrådshandling för lokalisering, ligger till 
grund för kommunens och länsstyrelsens sammanväg-
da synpunkter för val av lokaliseringsalternativ samt 
för Trafikverkets slutliga ställningstagande. Samråds-
handlingen har koncentrerats till aspekter som är av 
betydelse för att välja lokaliseringsalternativ. När val 
av utredningskorridor för gång- och cykelväg har gjorts 
kommer det valda alternativet att studeras vidare och 
optimeras, bland annat med avseende på hälsa och 
miljö. Länsstyrelsen har beslutat att den planerade 
gång- och cykelvägen mellan Älvkarleby och Skutskär i 
Älvkarleby kommun inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Målsättningen är att den slutliga väg-
planen för valt alternativ och utformning fastställs och 
vinner laga kraft under sommaren 2019. 

Ändamålet med det färdiga projektet är att uppnå 
bästa möjliga lösning för en säker och framkomlig 
gång- och cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär, 
sett ur ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt per-
spektiv. Nollalternativet uppfyller inte ändamålet med 
projektet.

Förutsättningar och konsekvenser för de olika utred-
ningsalternativen är relativt likartade men i olika hög 
grad. Behov av en trafiksäker och framkomlig gång- 

och cykelväg finns på båda sidor av Dalälven. Risken 
för allvarliga olyckor är enligt statistiken störst längs 
väg 759, Västanåvägen, där hastigheten är relativt 
hög i trånga vägavsnitt. Här saknas alternativa vä-
gar med mindre trafik då bebyggelsen till stor del är 
samlad kring Västanåvägen. I centrala Älvkarleby finns 
omvägar via mindre villagator men för att ta sig mel-
lan Älvkarleby och Skutskär måste även trafikfarliga 
vägavsnitt passeras. 

Fridlysta och rödlistade arter förekommer inom alla 
utredningskorridorer men i högre utsträckning i Alt 
Väst. Flera alléer med gamla lövträd ligger mycket nära 
Östanåvägen i de östra alternativen vilket innebär en 
utmaning för att spara dessa. Påverkan på kulturmiljön 
kan bli stor i de östra alternativen om intrång behöver 
göras i den trånga vägsektionen kring Älvkarleby kyrka. 
Visst intrång i jordbruksmark fås i alla alternativ men 
framför allt i Alt Väst och Alt Öst 1 där några meters 
breddningar intill befintlig väg kan behöva göras i 
anslutning till öppen mark.

Befintliga vägar ligger i anslutning till bebyggelse i 
framför allt Västanån, centrala Älvkarleby och Tegel-
bruket. Detta medför att tomtmark behöver tas i an-
språk för att få plats med en gång- och cykelväg. Detta 
är särskilt påtagligt i den gemensamma korridoren för 
de östra alternativen där Östanåvägen omges av tomter 
och byggnader tätt intill vägen. I Alt Väst kan större 
delen av intrånget kringgås genom en genare sträck-
ning i skogs- och betesmark, väster om Västanån.

Sett ur användarens perspektiv kan en snabb och triv-
sam gång- och cykelväg fås i det västliga alternativet, 
med varierande utblickar och vyer över älvlandskap, 
öppen mark och skog. Alternativet gynnar både boende 
väster om Dalälven samt turism och långväga mo-
tionärer. De östliga alternativen tillgodoser en större 
kategori boende som finns på östra sidan av Dalälven. 
Lokaliseringen längs Östanåvägen innebär en gång- 
och cykelväg som korsar många in- och utfarter genom 
den gemytliga bebyggelsemiljön i centrala Älvkarleby. 
I Alt Öst 1 fortsätter färden längs Tegelbruksvägen och 
Långsandsvägen i ett öppet landskap med fina utblick-
ar. Alt Öst 2 innebär en framkomlig sträckning längs 
väg 76, nära vägtrafiken. 

Inget av de föreslagna alternativen framgår som omöj-
liga att genomföra på grund av att de medför alltför 
stora negativa konsekvenser eller inte är byggbara av 
andra anledningar. För att undvika intrång på tomt-
mark och alléer kan andra lösningar än regelrätta gång- 
och cykelvägar bli aktuella. Trafiksäkerheten ska dock 
fortfarande vara hög. Figur 1.1 Lokaliseringsalternativ. 
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2 Beskrivning av projektet 
2.1 Planläggningsprocessen 
En gång- och cykelväg ska planeras enligt en särskild 
planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutli-
gen leder fram till en vägplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur gång- och 
cykelvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram 
svaren beror på projektets storlek, hur många under-
sökningar som krävs, om det finns alternativa sträck-
ningar, vilken budget som finns och vad de berörda 
tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett 
samrådsunderlag som beskriver hur projektet kan 
påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om 
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. Detta projekt kan inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan vilket innebär att inget krav finns på att 
ta fram en miljökonsekvensbeskrivning till vägplanen. 
Projektets miljöpåverkan samt förslag till försiktighets- 
och skyddsåtgärder ska istället framgå i en miljöbe-
skrivning, som kan integreras i planbeskrivningen. 

Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som be-
rörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den 
färdig för fastställelse. När planen är fastställd följer en 
överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först 
efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.

Samråd och granskning är viktiga under hela planlägg-
ningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 
för dialoger med andra myndigheter, organisationer 
och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras 
synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer 
in under samråd och granskning sammanställs i en 
samrådsredogörelse respektive i ett granskningsutlå-
tande.

2.2 Bakgrund 
Tillgängligheten och säkerheten för gång- och cykeltra-
fikanter är bristfällig mellan tätorterna Älvkarleby och 
Skutskär. Sträckan saknar en heltäckande gång- och 
cykelväg. Cykelavståndet mellan orterna är cirka fem 
till sex kilometer, beroende på väg mellan orterna, 
vilket bedöms som ett rimligt avstånd för att välja cykel 
som transportmedel. Älvkarleby kommun och Region-
förbundet i Uppsala län har därför lyft fram behovet av 
en gång- och cykelväg. 

Befintliga gång- och cykelvägar finns i södra delen av 
Älvkarleby och i Skutskär. Däremellan är gång- och 
cykeltrafikanter hänvisade till befintliga bilvägar som 
bitvis är trånga med relativt höga hastigheter. Passa-
gerna med den vältrafikerade väg 76 sker i plan och är 
trafikfarliga.

2.3 Åtgärdsvalsstudie 
En åtgärdsvalsstudie för väg 76, sträckan Gävle-Fors-
mark-Norrtälje, påbörjades 2014. Syftet med studien 
var att med ett trafikslagsövergripande förhållningssätt 
analysera brister och behov längs väg 76 kopplat till 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Åtgärdsvalsstudien 
behandlade geografiskt endast väg 76 inom Uppsala 
län. 

Studiens arbete har bedrivits av en arbetsgrupp bestå-
ende av representanter från Trafikverket och dåvaran-
de Regionförbundet i Uppsala län (idag Region Upp-
sala). Kommunerna längs sträckan (Gävle, Östhammar, 
Älvkarleby och Tierp) samt kollektivtrafikförvaltningen 
UL har via ett frågeformulär fått skicka in sina brister, 
behov samt viktiga målpunkter. En workshop genom-
fördes i april 2015 för att ta fram åtgärdsförlag. Varje 
föreslagen åtgärd har bedömts enligt fyrstegsprincipen 
(se figur 2.2) och mot projektmål. Ett av projektmålen 
var att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter i 
tätbebyggt område samt mellan småorter.

I studien framkom att det saknas en gång-och cykelväg 
mellan Skutskär och Älvkarleby och att den optimala 
sträckningen för en sådan bör utredas.

2.4 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen beslutade 2018-02-09 (dnr 343-7980-
17) att den planerade gång- och cykelvägen mellan 
Älvkarleby och Skutskär i Älvkarleby kommun inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid 
en sammanvägd bedömning av kriterierna i bilaga 2 
till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, 
projektets lokalisering och dess begränsade omfattning 
gör Länsstyrelsen bedömningen att det inte finns något 
som tyder på att projektet skulle medföra betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbalken. I bedömningen 
ingår att utgångspunkten för lokalisering är att i stor 
utsträckning utgå från det befintliga vägnätet.

Beslutet har tagits utifrån samrådsunderlag daterat 
2017-10-02, samråd 2017-06-28 samt inkomna yttran-
den under remisstiden.

2.5 Ändamål och projektmål 
Ändamålet med det färdiga projektet är att uppnå bästa 
möjliga lösning för en säker och framkomlig gång- och 
cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär, sett ur ett 
miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Projektmål är:

•	 Investeringar ska ske på ett effektivt, miljö-
mässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 
Enkla och standardiserade lösningar kan väljas 
när de uppfyller efterfrågad funktion.

•	 Underhåll och felavhjälpning på den färdiga 
anläggningen kan utföras på ett effektivt, mil-
jömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt.

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på 
väganläggningen för att uppnå en effektiv drift, ett un-
derhållsvänligt samt kostnadseffektivt vägsystem. Alla 
förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen 
utförs ur ett livscykelperspektiv, (LCC), med målsätt-
ningen att minimera livscykelkostnaderna. Alla föränd-
ringar i anläggningen utförs även med målsättningen 
att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid 
i ett livscykelperspektiv.

2.6 Övergripande mål
Transportpolitiska mål
Riksdagen har antagit transportpolitiska mål för 
Sverige som består av ett övergripande mål samt ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande 
transportpolitiska målet är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Funktionsmålet handlar om hur tillgänglighe-
ten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hän-
synsmålet beskriver hur transportsystemet ska utveck-
las med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljö-
målssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljö-
kvalitetsmål och 28 etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen 
ska nås och är därför vägledande för miljöarbetet på 
alla nivåer i samhället. Enligt riksdagens beslut ska 
miljökvalitetsmålen i huvudsak vara uppfyllda till år 
2020. Miljökvalitetsmålen framgår av figur 2.3. Inom 
ramen för detta projekt har följande miljömål bedömts 
vara mest relevanta att beakta och följa upp i valet av 

Figur 2.1 Trafikverkets planläggningsprocess. 

Figur 2.2 Fyrstegsprincipen. 

Figur 2.3 De svenska miljökvalitetsmålen. 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. 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 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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lokaliseringsalternativ:

•	 Begränsad klimatpåverkan

•	 Frisk luft

•	 Levande sjöar och vattendrag

•	 Grundvatten av god kvalitet

•	 Levande skogar

•	 Ett rikt odlingslandskap

•	 God bebyggd miljö

•	 Ett rikt växt- och djurliv

2.7 Krav enligt miljöbalken
Allmänna hänsynsregler
I projektet ingår att tillämpa de allmänna hänsynsreg-
lerna i 2 kap. miljöbalken. Dessa omfattas bland annat 
av krav på kunskap, försiktighet, hushållning med 
råvaror och energi, produktval, lokalisering, ansvar 
för skada och rimlighetsavvägning i förhållande till 
kostnader och verksamhetens art. Skyddsåtgärder, 
begränsningar och försiktighetsmått ska redovisas och 
utföras för att förebygga, hindra och motverka skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser för hushållning med mark-och 
vattenområden
Enligt miljöbalken 3 och 4 kap. miljöbalken finns 
bestämmelser om hushållning med mark och vatten, 
bland annat starka restriktioner för användning av 
brukningsvärd jordbruksmark och mot försvårandet av 
ett rationellt skogsbruk. Här framgår även bestämmel-
ser om vilka områden som är av riksintresse. Riksin-
tressen får inte utsättas för exploatering som påtagligt 
skadar dess värden.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av reger-
ingen inom ett antal områden för att förebygga eller 
åtgärda miljöproblem. De kan gälla hela landet eller för 
ett begränsat geografiskt område. Normerna är styr-
medel för att på sikt uppnå miljömålen och de flesta av 
miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv 
inom EU. Miljökvalitetsnormerna finns reglerade i 5 
kapitlet miljöbalken. I detta projekt är miljökvalitets-
normer för vattenförekomster, utomhusluft och omgiv-
ningsbuller aktuella att beakta och utreda.

Figur 3.1 Utredningsområdet. 

3 Avgränsningar och metoder 
Geografisk avgränsning 
Projektet täcker in ett brett område mellan södra 
Älvkarleby och södra Skutskär som omfattar områden 
på båda sidor om Dalälven, se figurerna 3.1 och 3.2. Ut-
redningsområdet är tilltaget för att nå förekommande 
målpunkter utan stora omvägar men också för att ge 
plats för anpassningar enligt krav på miljö, säkerhet 
och tekniska aspekter. Områdets norra del ansluter till 
befintlig gång- och cykelväg genom Skutskär. I dess 
södra del utgör Karl XIII:s bro över Dalälven begräns-
ning.

I beskrivningen av vissa miljöaspekter beaktas ett 
större område än utredningsområdet när det bedöms 
vara motiverat, det så kallade influensområdet. Det 
motsvarar det område som kan påverkas av föreslagna 
åtgärder. Influensområdet är svårt att redovisa med 
en geografisk gräns, då det ser olika ut beroende på 
vilken aspekt som avses. I detta projekt är framför allt 
påverkan i vatten och naturmiljö samt rekreation och 
friluftsliv aspekter som kan beröras utanför utred-
ningsområdet.

Tidsmässig avgränsning - prognosår 
För bedömning av framtida trafiksituation och di-
mensioneringsförutsättning har prognosår 2020 valts. 
Detta är även det år som används vid bedömning av 
konsekvenserna i beskrivningen i kapitel 6.

Avgränsning av miljöaspekter
I detta planeringsskede är det viktigt att koncentrera 
underlaget till aspekter som är av betydelse för att välja 
lokaliseringsalternativ. Avgränsningen av miljöaspek-
ter ska omfatta alla uppgifter som behöver belysas för 
att möjliggöra en samlad bedömning av de studerade 
korridorernas konsekvenser för människors hälsa, mil-
jön och hushållningen med mark och vatten. Följande 
miljöaspekter bedöms vara betydelsefulla för val av 
lokalisering och behandlas mera utförligt i samråds-
handlingen och i den samlade bedömningen:

•	 Landskapsbild

•	 Kulturmiljö

•	 Naturmiljö

•	 Yt- och grundvatten

•	 Människors hälsa och boendemiljö

•	 Naturresurser (skogs- och jordbruksmark)

Miljöaspekter som inte anses vara alternativskiljande 
men viktiga att beakta i kommande planeringsskede är:



7

•	 Rekreation och friluftsliv - En gång- och cykel-
väg bidrar positivt till rekreation och friluftsliv. 
Detta gäller oavsett val av lokalisering. Inom 
utredningsområdet finns gott om områden för 
rekreation och friluftsliv vilka beskrivs under 
kapitlet med förutsättningar. Inget av dessa 
områden riskerar att påverkas negativt varför 
effekter och konsekvenser med avseende på 
rekreation och friluftsliv inte utreds vidare i 
denna handling. Tvärtom kan rekreation och 
friluftsliv gynnas av gång- och cykelväg enligt 
utbyggnadsalternativen. I nästa skede när val 
av alternativ korridor har gjorts kommer as-
pekten att studeras mer detaljerat.

•	 Buller och luft - Buller och luft beskrivs över-
siktligt under aspekten människors hälsa och 
boendemiljö men ges ingen tyngd i valet av 
korridor då gång- och cykeltrafik inte genere-
rar luftföroreningar eller buller (i den bemär-
kelsen som avses när det gäller trafikbuller). 
Kapitlet om effekter och konsekvenser med 
avseende på människors hälsa och boendemil-
jö kommer att handla om fysiskt intrång och 
tillgång till gång- och cykelvägen.

•	 Förorenad mark - Inom utredningsområdet 
finns ett antal områden som har identifierats 
av länsstyrelsen som potentiellt förorenade vil-
ket beskrivs under kapitlet om förutsättningar. 
Inget av dessa berörs av föreslagna alternativa 
korridorer och aspekten beskrivs inte under 
kapitlet om effekter och konsekvenser. Förore-
ningar i mark och vatten är däremot en viktig 
aspekt i kommande skeden i frågor om schakt-
arbeten och masshantering.

•	 Klimat – Ur klimatsynpunkt är en gång- och 
cykelväg positiv då den främjar klimatsmarta 
transporter, oavsett vilket lokaliseringsalterna-
tiv som väljs. Inför byggtiden kommer mass-
hantering samt material- och bränsleval att 
studeras för att minska utsläppen av växthus-
gaser för valt alternativ. Inga större problem-
områden har observerats vilket gör att klimat-
påverkande faktorer såsom översvämningar, 
skyfall med mera inte ges någon avgörande 
roll i valet av föreslagna alternativa korridorer. 
Detta kommer att studeras djupare inför loka-
lisering inom valt utredningsalternativ.

Aspekter som inte anses vara viktiga för aktuellt pro-
jekt och inte beaktas är:

•	 Barriäreffekter - En gång- och cykelväg ska-
par normalt inga påtagliga hinder för varken 
människor, djur eller flora och fauna. 

•	 Vibrationer - Vibrationer anses inte vara re-
levant i projektet. Under byggtiden kan olika 
maskiner kortvarigt medföra vibrerande arbe-
ten.

Metoder
I vägplanen ska detaljeringsgraden anpassas till det 
aktuella planeringsskedet. I detta skede av planlägg-
ningsprocessen, val av lokaliseringsalternativ, ska 
underlaget ligga till grund för val av alternativ korridor. 
Det ska vara tillräckligt detaljerat för att möjliggöra en 
samlad bedömning av studerade alternativ. Fokus har 
varit att beskriva alternativskiljande förutsättningar, 
effekter och konsekvenser, både mellan de olika korri-
dorerna och jämfört med nollalternativet. Mer detalje-
rad miljöbeskrivning utförs i kommande skede för det 
alternativ som slutligen väljs.

De föreslagna korridorerna är tilltagna för att kunna 
optimera vald sträckning inom den korridor som slutli-
gen väljs. Detta medför att de alternativa korridorerna 
beskrivs relativt översiktligt. Detaljkännedomen ökar i 
nästa skede då en korridor ska utredas vidare. 

För att beskriva och värdera de effekter och konse-
kvenser som projektet medför har både generella och 
objektspecifika bedömningsgrunder använts. Som 
generell grund ligger bland annat de nationella miljö-
kvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 
miljökvalitetsnormer och andra lagkrav. De mer ob-
jektspecifika bedömningsgrunderna utgörs av informa-
tion från samråd, olika typer av underlagsmaterial som 
kommunala planer, befintliga utredningar och GIS-
data från myndigheter som Länsstyrelsen, Naturvårds-
verket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Riksantikva-
rieämbetet, VISS (VattenInformationsSystem Sverige), 
SLU, Artportalen och Artdatabanken. Utredningar 
har även tagits fram särskilt för projektet, exempelvis 
naturvärdesinventering och kulturarvsanalys.

Effekter och konsekvenser redovisas för varje alterna-
tiv korridor i kapitel 6. En samlad bedömning av dessa 
görs i kapitel 7 där jämförelser görs med det så kallade 
nollalternativet, det vill säga den situation som upp-
står om ingen gång- och cykelväg byggs. Jämförelser 
mellan utbyggnadsalternativens och nollalternativets 
effekter och konsekvenser ska göras i samma tidsho-
risont, det vill säga vid valt prognosår. Tanken är att 
ändringar i markanvändning och samhällsutveckling 
vid denna tid ska vägas in vid bedömningar av effekter 
och konsekvenser. I detta fall är osäkerheterna stora 
i kommunens planering och bedömningarna bygger 
därför på att inga förändringar hinner utföras fram till 
valt prognosår.

Konsekvensbedömningen omfattar både bygg- och 
driftskede och avser konsekvenser efter att föreslagna 
skadeförebyggande åtgärder är genomförda. Eftersom 
det i detta skede inte är beslutat vilka skyddsåtgärder 
som kommer att genomföras görs antaganden om att 
relevanta åtgärder vidtas.

Figur 3.2 Översiktskarta. 
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Figur 4.1 Befintliga gång- och cykelvägar inom området. Figur 4.2 Befintliga bilvägar inom området.  
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4 Förutsättningar 
4.1 Befintliga vägars funktion, standard 
och trafikering
4.1.1 Gång- och cykelvägar
Inom utredningsområdet finns gång- och cykelvägar 
i den södra och centrala delen av Älvkarleby samt i 
södra Skutskär, se karta i figur 4.1. Förekommande 
gång- och cykelvägar har bra standard med belysning 
och beläggning av asfalt. I övrigt finns så kallade som-
marcykelvägar med grusbeläggning och utan belysning. 
Dessa finns framför allt lokaliserade längs Dalälvens 
stränder.

Mellan de två tätorterna Älvkarleby och Skutskär sker 
gång- och cykeltrafiken mestadels längs en kombina-
tion av befintliga vägar som saknar anvisning för detta, 
både väster och öster om Dalälven. 

4.1.2 Vägar
Befintliga bilvägar som kan bli aktuella för att följa 
eller korsa med en gång- och cykelväg beskrivs nedan 
och redovisas på karta i figur 4.2.

Väg 76
Väg 76 är den dominerande vägen mellan Älvkarleby 
och Skutskär och går mellan Norrtälje och Gävle. Vä-
gen passerar på bro över Dalälven. Se figur 4.3.

Flödena i Uppsala län varierar från knappt 1 200 for-
don per dygn på vissa delsträckor och som mest upp till 
9 000 fordon per dygn. Den mest trafikerade sträckan 
finns mellan Skutskär och gränsen mot Gävleborgs län. 
Vägen har olika funktioner på olika delsträckor. Mellan 
Älvkarleby och Skutskär är vägen en traditionell 13-me-
tersväg med framför allt omgivande skog. Hastigheten 
är idag 90 kilometer per timme men ska troligen sän-
kas till 80 kilometer per timme. Vid bron över Dalälven 
och korsningen med Tegelbruksvägen och Långsands-
vägen är farten sänkt till 70 kilometer per timme. Den 
breda vägen inbjuder till högre hastigheter än tillåten. 
Vägen är därför försedd med vägkameror, bland annat 
vid 70-sträckan över vägbron.

Längs vägsträckan mellan Älvkarleby och södra Skut-
skär finns ett fåtal bostadsfastigheter samt verksam-
hetslokaler intill vägen. Hållplatser för kollektivtrafik 
finns men ingen gång- och cykelbana. Trafiken och den 
höga hastigheten inbjuder inte oskyddade trafikanter 
att färdas längs vägen. Vägkorsningen med Tegelbruks-
vägen och Långsandsvägen sker i plan, se figur 4.4. 
Trots relativt god sikt är korsningen otrygg på grund av 
höga hastigheter och hög trafikering.

Väg 759, Västanåvägen
Västanåvägen mellan Älvkarleby och Skutskär är smal 
och krokig. Vägen går på västra sidan av Dalälven och 
ansluter till väg 76 strax söder om Skutskär. I södra 
delen passerar vägen nära bebyggelse i Västanå samt 
en golfbana, medan omgivningen i den norra delen 
består mer av skog. Hastigheten är 70 kilometer per 
timme men nedsatt till 50 kilometer per timme förbi 
bebyggelsen. Vägen trafikeras av kollektivtrafik. Här 
finns ingen gång- och cykelbana men eftersom det 
finns många boende längs vägen och en golfbana med 
många unga utövare finns ett behov av att cykla och gå 
längs denna. Trots den otrygga och trånga vägmiljön 
med hög hastighet används vägen av oskyddade trafi-
kanter. Vägen utgör den enda möjligheten för många 
boende att ta sig till grannar, rekreation och andra 
målpunkter, särskilt vintertid. Vägen ansluter i söder 
till väg 758, mot Älvkarleö, i en trafikfarlig vägkorsning. 
Foto från Västanåvägen finns i figur 4.5.

Väg 759, Brobacken
Brobacken är en del av väg 759 som passerar förbi Älv-
karleby kraftverk på bro över Dalälven, se figur 4.6 och 
4.7. Den ansluter mot Östanåvägen i dess södra ände. 
Bron kallas Karl XIII:s bro och är en träbro för biltrafik. 
Bron är sju meter bred och försedd med smala trätrot-
toarer. Vägen är smal och går i en skarp kurva öster om 
bron. Hastigheten är 30 kilometer per timme. Gång- 
och cykelbana saknas.

Väg 761, Östanåvägen
Östanåvägen genom Älvkarleby är smal och passerar 
genom samhället och förbi kyrkan. Den sträcker sig 
mellan Älvkarleby kraftstation och väg 76. Här är bitvis 
trångt mellan bostadsbebyggelsen intill vägen. Vägen 
kantas av stora lövträd, alléer, murar och häckar som 
ger vägen dess idylliska karaktär, se figur 4.8. Has-
tigheten genom centrala samhället är 50 kilometer 
per timme. En särskilt trång sektion finns i kurvan ett 
par hundra meter norr om Sandvägens anslutning till 
Östanåvägen. Här är sikten dålig och det är knappt 
med utrymme för mötande fordon, särskilt bussar och 
andra tunga fordon. Norr om denna kurva ökar hastig-
heten till 70 kilometer per timme. 

Kollektivtrafik går längs Östanåvägen fram till kraft-
verket där bussarna vänder och kör tillbaka samma väg. 
Reguljärtrafiken fungerar som skolbussar under skoltid 
då bussarna även kör in till Sörgärdets skola. 

Östanåvägen används av många boende som gång- och 
cykelstråk trots att gång- och cykelbana till stor del 
saknas. Den trånga vägmiljön med periodvis hög trafik 
skapar otrygghet. Många väljer därför alternativa vägar 
som villagator för att gå och cykla på trots att de kan 
innebära omvägar och kan kräva lokalkännedom för 
att hitta.

Figur 4.3 Väg 76 på bro över Dalälven.  

Figur 4.4 Väg 76 och vägkorsning Tegelbruksvägen/Långsandsvägen.  

Figur 4.5 Västanåvägen, väg 759. 

Figur 4.6 Brobacken.

Figur 4.7 Brobacken. 

Figur 4.8 Östanåvägen, väg 761. 
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Tegelbruksvägen 
Tegelbruksvägen är en enskild väg som löper mellan 
norra Älvkarleby på östra sidan av Dalälven till väg 
76 vid bron över Dalälven. Vägen utgörs av en asfalte-
rad väg som slingrar sig mellan gårdarna i det öppna 
odlingslandskapet. Hastigheten är 50 kilometer per 
timme. Ingen kollektivtrafik går längs vägen. Busshåll-
platser för boende vid Tegelbruket finns längs väg 76. 

Trots att gång- och cykelbana saknas inbjuder Te-
gelbruksvägen till gång och cykling på grund av dess 
lantliga och krokiga karaktär med lite trafik och låg 
hastighet. Se figur 4.9.

Väg 786, Långsandsvägen 
Långsandsvägen mot Rullsand och Långsand är en för-
längning av Tegelbruksvägen vid korsningen med väg 
76 i höjd med Överboda, se figur 4.10. Den kantas bit-
vis av tomtmark och bebyggelse. Mellan Överboda och 
Ytterboda finns en gång- och cykelbro med förbindelse 
till Älvboda i Skutskär. Gång- och cykelbron underhålls 
även vintertid och har en hög bärighet för att vara en 
gång- och cykelbro. Se figur 4.11.

Långsandsvägen används framför allt för boende i de 
samhällen som är lokaliserade längs vägen samt besö-
kare till ridanläggningen i Ytterboda. Vägen trafikeras 
även av kollektivtrafik. Sommartid ökar trafiken då 
strömmen av turister, bad- och campinggäster samt 
fritidshusägare ökar. Hastigheten genom Överboda är 
50 kilometer per timme. 

Vägen nyttjas för gång- och cykeltrafik trots att det inte 
finns någon gång- och cykelbana. Då vägen är trång 
och periodvis vältrafikerad upplevs den som otrygg för 
oskyddade trafikanter. En anslutande gång- och cykel-
väg finns i Överboda som leder till Älvkarleby ridklubb. 
Många barn cyklar därför på Långsandsvägen för att 
komma vidare till gång- och cykelvägen som leder till 
ridskolan.

Färjevägen, Älvboda
Färjevägen utgörs av en smal villagata som går mel-
lan gång- och cykelbron i Överboda och väg 76 i södra 
Skutskär. Gatan kantas av villabebyggelse och har en 
begränsad hastighet till 30 kilometer per timme. Vägen 
nyttjas för gång- och cykeltrafik trots att det inte finns 
någon gång- och cykelbana. Den låga hastigheten i 
kombination med lite trafik gör att den känns trygg att 
cykla på. Se figur 4.12. 

4.1.3 Broar
Inom utredningsområdet finns ett flertal broar, för 
passage över Dalälven. 

•	 Karl XIII:s bro för biltrafik vid Älvkarleby 
kraftverk

•	 Hängbroar för gående vid Notören, norr om 
Älvkarleby kraftverk

•	 Bro för biltrafik längs väg 76, vid Överboda i 
Skutskär

•	 Bro för gång- och cykeltrafik vid Överboda

Se karta i figur 4.13. Mer information om broar finns 
under avsnitt 4.1.2 ovan.

Figur 4.9 Tegelbruksvägen. 

Figur 4.10 Långsandsvägen, väg 786. 

Figur 4.11 Gång- och cykelbro i Överboda. 

Figur 4.12 Färjevägen.  
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Användargrupp Målpunkter
Boende på östra sidan av Dalälven (barn och vuxna) Skola, jobb, service, rekreation, kommunikationer samt sport- och 

fritidsaktiviteter i Älvkarleby/Laxön, Skutskär, Västanån (golfbanan) 
eller Långsand (ridskolan).

Boende på västra sidan av Dalälven (barn och vuxna) Skola, jobb, service, rekreation, kommunikationer samt sport- och 
fritidsaktiviteter i Älvkarleby på östra sidan Dalälven, Skutskär, Väs-
tanån (golfbanan) eller Långsand (ridskolan).

Boende i Skutskär (barn och vuxna) Skola, jobb, service, rekreation samt sport- och fritidsaktiviteter i 
Älvkarleby/Laxön och Västanån (golfbanan).

Långväga samt närboende cyklister med behov av rekreation och 
friluftsliv

Cykelstråket i sig samt rekreations-, camping- och fritidsaktiviteter i 
Älvkarleby/Laxön och Västanån (golfbanan).

Olyckstyp Lokalisering Svårighetsgrad
Cykel/moped och motorfordon Västanåvägen Allvarlig

Cykel/moped och motorfordon Brobacken Måttligt allvarlig

Cykel/moped och motorfordon Tegelbruksvägen Måttligt allvarlig

Cykel/moped och motorfordon Östanåvägen Lindrig

Fotgängare motorfordon Västanåvägen Allvarlig

Cykel singel Västanåvägen Måttligt allvarlig

Cykel singel Brobacken Lindrig

Fotgängare singel Brobacken Måttligt allvarlig

Figur 4.13 Broar inom utredningsområdet. 

4.2 Trafik och användargrupper
4.2.1 Användar-/målgrupper 
Ett flertal olika användargrupper för en gång- och 
cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär kan särskiljas. 
Inga mätningar eller statistik finns för antal gångtrafi-
kanter eller cyklister. I tabell 4.1 presenteras de största 
användargrupperna med målpunkter. 

4.2.2 Trafikolyckor
Enligt olycksstatistik från Transportstyrelsen (STRA-
DA) mellan åren 2003 och 2017 har ett antal olyckor 
med oskyddade trafikanter skett inom utredningsom-
rådet. Enligt statistiken framgår att fem olyckor har 
skett mellan oskyddade trafikanter (moped/cykel/
fotgängare) och motorfordon samt tre singelolyckor 
med cyklist/fotgängare. Olyckorna redovisas i ta-
bell 4.2 nedan. Eftersom oskyddade trafikanter rör 
sig på trånga och trafikerade vägar finns risken för 
olyckor. Detta gäller framför allt längs Västanåvägen, 
Tegelbruksvägen, Brobacken och Östanåvägen enligt 
statistiken. Ingen särskilt utpekad plats kan urskiljas. 
De allvarligaste olyckorna har inträffat på Västanå-
vägen. Väg 76 har varit förskonad från olyckor med 
cyklister och fotgängare trots den höga hastigheten. 
Förklaringen kan vara att oskyddade trafikanter sällan 
väljer denna väg. Vägkorsningen mellan väg 76, Te-
gelbruksvägen och Långsandsvägen är, trots att ingen 
olycka med oskyddad trafikant har skett, ett kritiskt 

Tabell 4.2 Olyckor med oskyddade trafikanter. 

Tabell 4.1 Användargrupper och målpunkter. 

avsnitt där hastigheten och trafikeringen periodvis är 
hög. Detsamma gäller vägkorsningen mellan väg 76, 
Östanåvägen och Gårdskärsvägen.

4.3 Lokalsamhälle och regional utveckling
4.3.1 Befolkning och bebyggelse
Älvkarleby kommun ligger i norra Uppland. Antalet 
invånare i kommunen var vid årsskiftet 2016/2017 
knappt 9 500 invånare. Tätorter är Älvkarleby, Skut-
skär och Marma.

Utredningsområdet präglas i huvudsak av småskalig 
bostadsbebyggelse med lantlig karaktär. Centrala Älv-
karleby och södra delen av Skutskär är mer tätbebyggt 
med villabebyggelse och enstaka flerbostadshus. I 
Västanån, Östanån, Överboda och Ytterboda är bebyg-
gelsen något glesare med omväxlande villor och gårdar. 
Bostadsbebyggelsen ligger på många platser natur-
skönt vid älven och det öppna odlingslandskapet.

4.3.2 Näringsliv och pendling 
Älvkarleby har länge präglats av sågverk och massa-
industri. Industrin är den största enskilda branschen 
med ungefär 25 procent av arbetstillfällena. Enligt 
kommunens hemsida växer besöksnäringen och bygg-
branschen mest i dagsläget. Besöksnäringen sysselsät-
ter närmare 500 personer, om man räknar in handel. 
I kommunen finns stora företag som Vattenfall och 
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Stora Enso. Här finns också cirka 400 småföretag. Älv-
karleby kommun är den största arbetsgivaren i kom-
munen med drygt 600 medarbetare.

Arbetspendling till framför allt Gävle och Uppsala är 
vanligt förekommande. Pendlingen sker huvudsakligen 
med tåg, buss och bil. Resestationer för Upptåget finns 
i Älvkarleö, Skutskär och Marma.

4.3.3 Infrastruktur
Älvkarleby och Skutskär är försörjda av trafik på väg, 
tåg och båt. De stora trafikådrorna genom kommunen 
utgörs av väg 76 och Ostkustbanan. Väg 76 har för-
bindelse med väg E4 strax utanför Gävle i norr och via 
väg 291 genom Marma i söder. Ostkustbanan passerar 
i Älvkarleö söder om Älvkarleby och i Skutskär där av- 
och påstigningsstationer för regionaltrafik finns.  Ett 
industrispår leder ut till Stora Ensos industriområde. 
Här ligger också Skutskärs hamn där verksamheten 
domineras av uppdragen runt Stora Ensos tillverkning 
av pappers- och fluffmassa.

4.3.4 Kommunala planer och utveckling 
Gällande översiktsplan
Älvkarlebys översiktsplan antogs i september 2009. 
Som mål och visioner i översiktsplaneringen framhålls 
en självständig kommun i en livskraftig region. Den 
ska fortsatt utveckla industribygd till attraktiv livsmiljö 
med älven, naturen och kulturen som utgångspunkt. 
Älvkarleby framhålls som den lilla, trygga och ”nära” 
kommunen. Med närheten till Gävle och Uppsala finns 
även tillgång till ett rikt utbud av kommersiell service, 
nöjes- och kulturliv liksom högre utbildning och en 
stor arbetsmarknad.

I översiktsplanen uttrycks en önskan om att nätet med 
gång- och cykelvägar byggs ut betydligt, såväl inom 
som mellan orter. Höga natur- och kulturvärden i 
kommunen har gett goda förutsättningar för utveckling 
av friluftsliv och turism.

Pågående översiktsplanering
Kommunen har inlett ett nytt översiktsplanearbete. I 
översiktsplanearbetet är utgångspunkten att utbygg-
nadsområden kommer att läggas nära tågstationer och 
strategiska busshållsplatser samt inom tidigare fram-
tagna LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen).

I preliminärt kartmaterial från pågående översiktspla-
nearbete finns av kommunen utpekade behov av gång- 
och cykelvägar inom kommunen redovisat. Här pekas 
ett stråk längs väg 76 i södra Skutskär via väg 759, 
Västanåvägen, och vidare mot Marma ut för utbygg-
nad av regional gång- och cykelväg. Detsamma gäller 

Skutskär
Detaljplan för Överboda, Prästgården 1:1 m.fl.

Södra delen av Skutskärsområdet (2 planer)

Älvkarleby
Östanån 19:2 m.fl.

Östanån 1:7 m.fl

Östanån 2:32 m.fl. Sandområdet

Östanån 2:19 och 2:39

Östanån 13:58 och 13:98

Sörgärdet, Östanån

Ridderdalsområdet

Östanån 158:1 del av, Furuvägen

Riddersdal 5:2, Östanån

Riddersdal

Östanån 16:31 m.fl.

Östanån 16:27

Östanån

Östanån 1:7 m.fl.

Östanån 13:67 m.fl. Folkets hus

Östanån, Terminalomr

Öst 15:3, Prästg 1:1 m.fl. Vattenfall utv.

Älvkarleby 5:1 m fl, Laxön

Tabell 4.3 Antagna detaljplaner inom utredningsområdet. 

en sträcka längs Tegelbruksvägen. Övriga förslag till 
utbyggnader av gång- och cykelvägar, med geografisk 
anknytning till detta projekt, är delar av Långgatan och 
Älvbodavägen i Skutskär, Östanåvägen och Brännmo-
vägen. Se figur 4.14 för preliminära utbyggnads- och 
utvecklingsområden samt behov av gång- och cykelvä-
gar.

Detaljplaner
Inom eller i anslutning till utredningsområdet finns för 
närvarande 21 kommunala detaljplaner, se tabell 4.3. 
För Tegelbruket finns områdesbestämmelser. I figur 
4.15 framgår vilka planer som berörs inom de alterna-
tiva korridorerna.
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Figur 4.14 Preliminärt förslag till markanvändning och utveckling enligt Älvkarleby  kommuns pågående översiksplan (ÖP). Figur 4.15 Planer som berörs inom de alternativa lokaliseringskorridorerna. 
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Figur 4.17 Landskapskarta över utredningsområdet. Figur 4.16 Utblick över Dalälven och kringliggande landskap. 

4.4 Landskapet 
4.4.1 Landskapsbild
Landskapet inom utredningsområdet präglas av skogs-
marken och Dalälven. Till detta tillkommer bebyggel-
sen i tätorterna, Älvkarleby och Skutskär. Området är 
flackt och naturmarken utgörs mestadels av storskalig 
och homogen produktionsskog. Det finns inslag av 
småskaligt jordbruk med åkrar och betesmark in-
sprängda mellan skog och bebyggelse. Utredningsom-
rådet är variationsrikt och småskaligt. Trots dess ringa 
storlek har området en relativt hög komplexitet med 
en blandning av vatten, bebyggelse, barrskog, öppen 
mark, infrastruktur och gårdar. Variationen mellan öp-
pen åker- och betesmark, sluten skog och öppet vatten 
skapar en visuellt tilltalande landskapsbild. Se figur 
4.16 och karta i figur 4.17. 

Dalälven som löper genom båda tätorterna skapar 
identitet, sätter sin prägel på området samt ger om-
rådet dess utmärkande karaktär. Längs älven finns 
flera utsiktspunkter som ger en utblick över älven och 
kringliggande område.

Inom utredningsområdet finns flera öppna landskaps-
rum i form av öppen jordbruksmark och halvöppna 
landskapsrum i form av öppet landskap med inslag av 
naturmark. Landskapsbilden präglas av variationen 
mellan öppna och halvöppna landskapsrum, skogs-
mark, vatten och bebyggelse.

Riktningen i landskapet är nord-sydlig, mellan de två 
tätorterna. Rörelsestråken följer i stort sett Dalälvens 
riktning. På enstaka ställen såsom bron över Dalälven 
längs riksväg 76 går rörelseriktningen över älven, i öst-
västlig riktning. 

Kraftverksutbyggnaden har inneburit att flertalet stora 
kraftledningar har tillkommit i kommunen. Kraftled-
ningarna utgör ett av de mest påtagliga ingreppen i 
skogslandskapet. Kraftverket och tillhörande ledningar 
har kraftigt förändrat landskapet från dess ursprung-
liga utseende. Skogsbruket påverkar också landskapets 
utseende genom hyggen, utdikningar och nya vägar.

4.4.2 Landskapets känslighet och potential
Genom den variationsrika landskapsbilden med inslag 
av öppen och halvöppen mark finns möjligheter till 
långa utblickar. Landskapet är känsligt för åtgärder 
som motverkar möjligheten till att upprätthålla denna 
landskapskaraktär. Landskapet är känsligt för åtgärder 
som stör utblickar och siktlinjer. 

Landskapet är även känsligt för åtgärder som innebär 
fragmentering av odlingsmark samt för åtgärder som 
påverkar värdefulla brinkmiljöer längs Dalälven.

Bebyggelsen och infrastrukturen gör att landskapet är 
mindre känsligt för en gång- och cykelväg. Landska-
pets variation och småskalighet erbjuder stor potential 
för goda upplevelsevärden för gående och cyklister. 
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Figur 4.19 Fornlämning Raä Älvkarleby 22:1. Foto FMIS. 

Figur 4.18 Riksintressen. 

4.5 Miljö och hälsa 
4.5.1 Riksintressen
Utredningsområdet omfattas av ett flertal riksintressen 
som redovisas på karta i figur 4.18. Dessa är:

•	 Riksintresse kulturmiljövård enligt MB 3:6 - K1 
Älvkarlebyfallen

•	 Riksintresse friluftsliv enligt MB 3:6 - Nedre 
Dalälven och Billudden

•	 Riksintresse rörligt friluftsliv enligt MB 4:2 - 
Nedre Dalälven

•	 Riksintresse skyddade vattendrag enligt MB 
4:6 - Dalälven

•	 Riksintresse kommunikationer enligt MB 3:8 - 
väg 76

Inga riksintressen Natura 2000 finns inom utred-
nings- eller influensområdet. Närliggande Natura 
2000-områden utanför utredningsområdet är Billud-
den (SE0210212), Komossen (SE0210306), Bölsjön 
(SE0210275) och Västanån (SE0210311).

Riksintressena avseende vatten, kulturmiljö och 
friluftsliv beskrivs närmare under kapitlen nedan för 
respektive sakområde.

4.5.2 Kulturmiljö
Utredningsområdet ligger inom ett landskapsavsnitt 
som fram till för cirka 4 500 år sedan låg under havsy-
tan. Landhöjningen innebar successivt att allt mer 
landområden höjdes över havet. Under medeltiden 
utgjorde Dalälven en bred havsvik som avslutades i 

Älvkarleby. Älvens mynning har därefter förskjutits allt 
längre norrut och når i dag Skutskär. 

Fysiska lämningar efter förhistorisk verksamhet har 
stark koppling till landhöjningsprocessen. Fornläm-
ningar från förhistorisk tid är relativt sparsamma inom 
utredningområdet (Riksantikvarieämbetets Fornsök, 
FMIS). Undantaget är ett stort gravfält i byn Västanån, 
nordväst om Älvkarleby, (Raä nr Älvkarleby 22:1) som 
omfattar hela 109 fornlämningar. Gravfältet ligger cir-
ka tio meter över havet och har haft ett strandnära läge 
invid den forntida havsviken. Påträffade fynd från om-
rådet bedöms tillhöra den senare delen av järnåldern. 
Fynden förvaras på Historiska museet i Stockholm. Ett 
flertal fornlämningar i form av by- och gårdstomter, 
skogsbrukslämningar, hägnader och andra fysiska spår 
efter senare tiders mänskliga aktiviteter finns inom 
utredningsområdet. Se figurerna 4.19, 4.20 och 4.21. 

Figur 4.20 Tveeggat svärd påträffat i 
fornlämning Raä Älvkarleby 22:2. 
Svärdet är utställt på Historiska museet. 
Inventarienummer 1189. Foto SHM.
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Figur 4.24 Östanåvägen strax söder om kyrkoområdet med äldre 
timrat bostadshus och ädellövträd som sträcker sig över vägen och 
bildar en rumslighet som är särskilt karaktäristisk för Älvkarleby.  

Figur 4.23 Älvkarleby kyrkas kor i öster som tillkom på 1600-talet 
ligger nära vägen och inhägnas av storvuxna ädellövträd och en 
stenmur. 

Figur 4.22 Miljö som ingår i riksintresse kulturmiljö. 

Under medeltid utvecklades Älvkarleby till en av Upp-
lands största byar samt en betydande marknadsplats. 
Älvkarlebys läge invid kommunikationsstråket Dal-
älven i den inre delen av havsviken, kombinerat med 
en rik tillgång på värdefull fisk, borgade för platsens 
utveckling vid denna tid. 

På ömse sidor om Dalälven utbreder sig idag odlings-
marker. Jordbruket antas under historisk tid ha utförts 
i kombination med skogsbruk och fiske.

Skogsråvaran i området var under en kort period under 
1500-talet av stor betydelse genom att en kronosåg 
anlades vid Älvkarlebyfallen för att ge virke till ett 
skeppsvarv på Rotskär. Under 1800-talet återupptogs 
sågningen och verksamheten kom genom ångsågs-
tekniken att förläggas vid utskeppningshamnar. I 
Skutskär inleddes en mycket expansiv verksamhet 
under 1860-talet som under en period var den största 
i världen. Ortens industriverksamhet växte ytterligare 
under 1900-talet med cellulosa och sulfitfabrik.

Riksintresse K 1 Älvkarlebyfallen (Älvkarleby sn)
Utredningsområdet berör riksintresse för kulturmiljö 
(K1 Älvkarlebyfallen). Riksintressets motivering är; 
en kombinerad kommunikations-, kraftverks- och 
militärmiljö vid strid forssträckning av Dalälven med 
anläggningar från i huvudsak 1800- talet och början av 
1900-talet. 

Uttryck för riksintresset är Karl XIII:s rekonstruerade 
bro från 1810-talet med brovaktarstuga, Svea ingen-
jörstruppers läger på Laxön från 1880-talet, turist-
hotell från 1890-talet och Älvkarleby kraftverk från 
1910-talet (dåtidens största) med tillhörande personal-
bostäder. Se figur 4.22.

Kulturmiljöer längs Östanåvägen
Älvkarleby kyrkomiljö är en viktig del av utrednings-
områdets kulturhistoria. Kyrkobyggnaden byggdes som 
en katolsk senmedeltida kyrka 1478 och invigdes 1490 
av ärkebiskop Jakob Ulvsson. Dopfunten, altartavlan, 
takmålningarna och tegelblinderingen på västgaveln 
är alla spår från den senmedeltida kyrkan. Kyrkan och 
kyrkogården ligger invid Östanåvägen och inhägnas av 
storvuxna ädellövträd och en stenmur. Se bild 4.23.

Medeltida kyrkor markerade dominans under medel-
tiden. Därför placerades de nära och centralt i rela-
tion till kommunikationsstråken. Eftersom att de 
länge även hade administrativa funktioner så tillkom 
även bebyggelse runt kyrkoområdet, vilket är särskilt 
tydligt i Älvkarleby. Sedan kyrkan byggdes har bebyg-
gelseutvecklingen i Älvkarleby följt huvudvägen, vilket 
innebär att bebyggelsemiljön har en långsmal karaktär. 
Flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ligger 

Figur 4.21 Skyddsvärd kulturmiljö. 
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Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kap. 2 i 
KML.

Inga statliga byggnadsminnen berörs.

Längs Västanåvägen finns det regionala kulturmiljö-
området Äl 6 som omfattas av bland annat Västanå 
gravfält. I den södra delen av utredningsområdet finns 
kulturmiljöområde Äl 8 som sammanfaller med riksin-
tresset Älvkarlebyfallen (K1).

4.5.3 Naturmiljö
Naturvärdesinventering i tidigt skede - metodik
Som ett led i samrådsunderlaget för gång- och cy-
kelvägen har en översiktlig naturvärdesinventering 
(NVI) genomförts enligt svensk standard för NVI 
(SIS 199000). Naturvärden klassas från 1 (högsta) 
till 4 (visst naturvärde) utifrån biotopkvalitéer och 
artförekomst. Se figur 4.26. I inventeringen ingår att 
sammanställa befintliga inventeringar och beskriv-
ningar samt kontrollera artobservationer rapporte-
rade i artportalen. Utöver att nya naturvärdesobjekt 
har karterats utifrån flygfoto, har naturvärdesobjekt i 
tidigare inventeringar översatts till NVI standardens 
värderingssystem. 

Under arbetet med NVI för lokaliseringsutredningen 
tillhandahöll Älvkarleby kommun GIS-data på natur-
värden och tidigare inventeringar och bedömningar 
av naturvärde längs Dalälvens strandzon. Därtill har 
jordartskartor, ortofoto, IR-flygbilder samt en mängd 
offentliga data från bland annat Länsstyrelsen, Skogs-
styrelsen, Jordbruksverket och artportalen använts, 
samt beskrivande dokument såsom grönplaner och 
naturvårdsplaner, för att avgränsa och bedöma 
naturvärden inom utredningsområdet. Även olika 

”street view” tjänster (ex. google, eniro) har använts för 
att lättare avgöra status på skogs- och betesmarker. 

Totalt karterades 591 objekt, varav 25 bedömdes ha 
högsta naturvärde (klass 1), 144 bedömdes ha högt 
naturvärde (klass 2), 125 ha påtagligt naturvärde (klass 
3), samt 297 objekt ha vissa naturvärden (klass 4). Se 
figur 4.27. 

Generell beskrivning av naturmiljön i utredningsområ-
det med omnejd
Naturmiljön kring Dalälven präglas av kalkhaltig, 
sandig mark och älvens varierande flödeshastighet 
och vattenstånd, där vissa områden översvämmas mer 
eller mindre regelbundet. Historiskt har en relativt 
kraftig landhöjning lett till att det i dagsläget finns 
flertalet mindre sjöar, gölar, kärr, myr- och våtmarker 
och sumpskogar. Klimatologiskt ligger även Älvkarleby 
och Dalälven kring den så kallade norrlandsgränsen, 
som är en naturlig gräns för många arters nordliga och 

Figur 4.25 Västanås gravfält från järnåldern ligger omedelbart väster 
om Västanåvägen. 

Figur 4.26 Matris för bedömning av naturvärde enligt SIS 199 000. Naturvärde ges som en kombination av biotopvärde (kvalité på livsmiljön) och 
artvärde (förekomst av arter). För bedömning av biotopvärde och artvärde finns särskilda bedömningsgrunder angivna i standarden.

längs vägen berättar om byns historiska utveckling. 
Genom att färdas längs Östanåvägen med medeltids-
kyrkan i norr till brukets sekelskiftesbebyggelse i söder 
går det att kronologiskt följa Älvkarlebys historiska 
utveckling från medeltiden till nutiden.

Precis som för bebyggelsen så följer ädellövträd vägens 
sträckning från norr till söder, vilket skapar en särskild 
karaktär som är unik för byvägar i Sverige, som annars 
brukar ha fria siktlinjer ut mot landskapet. Se bild 4.24.

Älvkarleby kyrka och kyrkogård är skyddade som kyrk-
ligt kulturminne enligt kap 4 i Kulturmiljölagen. Samt-
liga fornlämningar är skyddade enligt kap. 2 i KML.

Inga statliga byggnadsminnen berörs.

Längs Östanåvägen finns det regionala kulturmiljö-
området Äl 7 som bland annat omfattar Älvkarleby 
kyrkomiljö.

Kulturmiljöer längs Västanåvägen
Västanåvägen börjar vid Karl III:s västra brofäste i 
Älvkarleby. Här finns flera kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader såsom den gamla Gästgiverigården med 
anor från 1800-talets början och Turisthotellet som 
byggdes 1897 i en karaktäristisk och tidstypisk natio-
nalromantisk stil. 

Kulturmiljöernas värde längs Västanåvägen präglas 
av fornlämningar från järnåldern. Till skillnad från 
Östanåvägen så är landskapet öppet och erbjuder 
mestadels fri sikt från vägen ut över landskapet. Bebyg-
gelsen ligger här på sina håll nära vägen men inte lika 
tätt som längs Östanåvägen. Västanåvägen kantas av 
fornlämningar som exempelvis det stora gravfältet. Se 
bild 4.25.

sydliga utbredning, vilket innebär särskilt gynnsamma 
förutsättningar för artrikedom. Allt sammantaget, 
och särskilt den generellt höga kalkhalten i mark, har 
resulterat i ett rikt utbud av olika slags livsmiljöer och 
en särskilt stor artrikedom bland kärlväxter, insekter 
och landmollusker.  Inom utredningsområdet är dock 
skogarna påtagligt brukade, Dalälven reglerad för kraft 
och stora delar av det tidigare öppna odlingslandskapet 
är under igenväxning. Den generella artrikedom som 
kännetecknar landskapet kring Dalälvens älvdal åter-
finns därför endast i begränsad omfattning. 

Naturvärdesbedömning
Naturtyperna inom utredningsområdet kan grovt delas 
in i Dalälven med öar och lövdominerade strandskogar, 
sammanhängande barrträdsdominerade skogar samt 
öppna hävdade marker med inslag av lövskogpartier. 
Dalälven är vid Älvkarleby reglerad för kraftproduk-
tion, och ett par tidigare naturliga älvfåror är i dag 
torrlagda. Delar av strandzonen, speciellt på östra 
sidan vid Västanå, är kraftigt erosionspåverkad och 
bitvis vegetationslös. Strandzonen har delvis bebyggts 
med erosionsskydd. Älven inom utredningsområdet är 
populärt sportfiskevatten men håller i dagsläget inte 
några självbärande populationer av fisk. Orsaken är 
utbyggnaden av vattenkraft vid Älvkarleby och flera 
andra lokaler uppströms. 

De strandnära skogarna är ofta smala remsor inklämda 

längs jordbruksmark och bebyggelse men bedöms ha 
påtagliga till höga biotopvärden samt vissa artvärden, 
framförallt för fåglar som är beroende av äldre löv-
skogsmiljöer i regionen, såsom kungsfiskare och olika 
hackspettar (naturvärdesklasser 3-2). Barrskogarna 
inom utredningsområdet är starkt påverkade av histo-
riskt och nutida skogsbruk, och variationen av skogliga 
livsmiljöer är idag väldigt liten. Få områden inom ut-
redningsområdet bedöms ha naturskogskaraktär eller 
uppvisa låg påverkan, utan unga homogena bestånd av 
planterade barrträd som karaktäriserar skogliga natur-
typer. Dessa områden har idag inte de biotopkvalitéer 
som är av positiv betydelse för biologisk mångfald, och 
ges därför ingen naturvärdesklass. Inom utrednings-
området, väster om Dalälven, finns sju stycken mindre 
nyckelbiotoper registrerade i skogsstyrelsen databas. 
Se figur 4.29. I södra delen av utredningsområdet 
kring Laxön, Notören och Dalälvens östra strandzon 
är även flera fynd av den rödlistade ruttaggsvampen 
(VU) rapporterade i artportalen. Förekomst av rödlis-
tade arter indikerar åtminstone påtagliga naturvärden 
(naturvärdesklass 3), och nyckelbiotoper motsvarar 
högt eller högsta naturvärde enligt NVI-standarden 
(naturvärdesklasser 2-1). 

De öppna markerna inom utredningsområdet präglas, 
i motsats till de skogliga naturtyperna, av att själva 
brukandet av marken till stora delar har upphört eller 
ändrat karaktär. Flertalet områden kan beskrivas som 
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Figur 4.29 Natumiljö. Figur 4.27 Preliminär naturvärdesklassning. 
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”igenväxande” på grund av utebliven hävd, och vissa 
områden som tidigare var ängar, åker eller betes-
mark har avsiktligt beskogats. Bland de områden som 
fortfarande hävdas sker detta framförallt via hästbete 
och har så gjort under en längre tid. Dessa områden 
uppvisar därför en relativt liten variation av biotoper, 
jämfört med miljöer som betas av olika djur periodvis. 
De hör fortfarande till de mer artrika biotoperna inom 
utredningsområdet. 

Det finns även kalkgräsmark som hävdas av Upp-
landstiften centralt i Älvkarleby vid Sand, väster om 
Östangård äldreboende och Älvkarleby kyrka. Se figur 
4.28 och karta i fig 4.29.

På västra sidan av älven finns tre områden med sand-
mark identifierade. I det största området, som ligger 
på östra sidan av Västanåvägen, finns en motorcross-
bana. I det andra området, på västra sidan av samma 
väg, finns en travbana. I det tredje området finns en 
nedlagd täkt, intill Skutskärs södra utkant. Områdena 
omfattar sammanlagt ca 38 ha. Observera dock att 
arean endast är uppskattad i GIS och att ingen fältin-
ventering gjorts ännu. Den verkliga siffran kan därför 
avvika.

Naturligt störningspräglade sandmarker hyser en art-
rik och konkurrenskänslig flora och fauna. Sådana livs-
miljöer har minskat kraftigt under 1900-talet (Artdata-
banken 2012), och många av de arter som är kopplade 
till den här typen av miljö är idag hotade. Arterna är 
ofta värmekrävande och störningsgynnade.

Områdena invid Västanåvägen utreddes i samband 
med ett tidigare projekt (NaturGIS AB 2016). Ob-
servationer av flera rödlistade arter av både växter 
och insekter har inrapporterats från områdena, och 
backsvala har i alla fall tidigare häckat vid motorcross-
banan. Om en västlig vägkorridor väljs kommer det/
de områden som riskerar att påverkas inventeras och 
utredas vidare.

Inslag av strandängar finns längs Dalälven, framförallt 
på östra sidan norr om Sandören. Odlingslandskapet 
uppvisar överlag åtminstone vissa naturvärden (na-

turvärdesklass 4) och även påtagliga (klass 3) eller 
höga (klass 2). Majoriteten av rapporterade fynd i 
artportalen är gjorda i utredningsområdets kulturland-
skap, ofta i solbelysta, torra sandiga biotoper eller i 
betesmarker som fortfarande hävdas regelbundet. Det 
strandnära odlingslandskapet på östra sidan Dalälven 
ingår i Länsstyrelsen bevarandeplan för odlingsland-
skapet, och majoriteten av markerna bedöms vara 
i sådant skick att tidigare artrikedom är möjlig att 
återskapa inom rimliga tidsrymder (30-60 år). Många 
naturvårdsarter bland kärlväxter och insekter är även 
observerade i klart påverkade miljöer såsom kraftled-
ningsgator, längs vägkanter och kring skjutfält både 
inom och utanför utredningsområdet. 

Fridlysta arter och rödlistekategorier
I utredningsområdet har det rapporterats 655 obser-
vationer av fridlysta arter. Observationerna rör 66 
stycken arter från nio olika organismgrupper (mossor, 
kärlväxter, sländor, fjärilar, skalbaggar, fiskar, grod-
djur, kräldjur och däggdjur). Syftet med fridlysning 
är att skydda arter som riskerar att försvinna eller 
utsättas för plundring. Det är en förbudslagstiftning 
(Artskyddsförordningen (2007:845)) som reglerar 
tillåtligheten att påverka de arter som är skyddade av 
lagen. Fridlysning kan också ske för att uppfylla inter-

nationella åtaganden, som t.ex. EU:s fågeldirektiv.

De äldsta observationerna av arter som fortfarande 
finns i området är daterade till mitten av 1700-talet. 
Det innebär att det varit en viss kontinuitet av mark-
användningen i området, vilket generellt har en positiv 
effekt för den biologiska mångfalden.

Av de observerade fridlysta arterna är även 18 stycken 
rödlistade, varav sju är starkt hotade (EN), fyra är sår-
bara (VU) och ytterligare sju är nära hotade (NT).

Inom utredningsområdet rapporterades 462 observa-
tioner av rödlistade arter till artportalen mellan 2012 
och 2017. Av hotade arter rapporterades en art i kate-
gori CR (skogsalm), fyra arter kategori EN (mosippa, 
sanddraba, ryl, lilaköttig taggsvamp och brun glada) 
samt 43 arter kategori NT. Merparten av observatio-
nerna rör fåglar och kärlväxter, samt en mindre del 
vedsvampar och fjärilar. 

CR Akut hotad – extremt stor risk 

EN Starkt hotad – mycket hög risk 

VU Sårbar – hög risk

NT Nära hotad – uppfyller nästan kriterierna för VU i dagsläget eller i en nära framtid. 

DD/NE/NA Rödlistekategori saknas på grund av brist på information, ej ännu bedömd eller på grund av att bedömningskriterierna ej 
är tillämpliga på den aktuella arten. 

Tabell 4.4 Risk för utdöende i vilt tillstånd. För detaljerade bedömningskriterier, se www.artdtabanken.se. Arter som 
klassas enligt de gulmarkerade kategorierna är arter vi normalt beskriver som ”hotade”. 

Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) samlar information om växter och djur i Sve-
rige. Rödlistan revideras vart femte år, och uttryck-
er utdöenderisken för en art utifrån förändringar 
i dess förekomst, utbredning och uppskattade 
populationsstorlek över tid, Se tabell 4.4. Rödlistan 
utvärderar endast arter inom landet, vilket innebär 
att arter som riskerar att dö ut i Sverige, inte nöd-
vändigtvis riskerar utdöende globalt sett. Rödlistan 
belyser framförallt påtagliga negativa förändringar 
hos arter, vilket innebär att även vanliga arter som 
varken är hotade, skyddade eller sällsynta kan 
rödlistas i de fall de minskar kontinuerligt eller 
plötsligt i utbredning och antal. På samma sätt kan 
arter med stabila eller ökande populationsstorlekar 
tas bort från rödlistan, även ifall utbredningen är 
begränsad och populationen är små i absoluta tal. 
En rödlistad art är inte per definition skyddad, utan 
rödlistan är ett verktyg för att prioritera natur-
vårdsinsatser. Däremot är många skyddade arter 
även rödlistade.

Figur 4.28 Öppen mark i centrala Älvkarleby. 
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Figur 4.30 Ytvatten Bosjöbäcken. 

4.5.4 Yt- och grundvatten
Ytvatten
Utredningsområdet präglas av Dalälven som ligger 
centralt i området och avvattnar detta. Bosjöbäcken 
rinner från Bosjöns våtmarksområden ut i Dalälven vid 
Överboda. I övrigt finns endast mindre vattendrag eller 
diken som rinner till Dalälven i utredningsområdet. Se 
figur 4.30 och karta i figur 4.31.

Dalälven utgör riksintresse skyddade vattendrag enligt 
MB 4:6 och är den sydligaste av de svenska storälvarna. 
Den delen som berör Uppsala län kallas Nedre Daläl-
ven och har en omväxlande karaktär. Dalälven rinner 
genom ett ganska platt och floderoderat landskap där 
vattnet bildar breda fjärdar med lugna vikar och sjöar 
omväxlande med forssträckor. Fjärdarna rymmer ett 
stort antal öar, holmar och skär. Forssträckorna är 
utbyggda med kraftstationer varav Älvkarlebys kraft-
station utgör den sista innan älven mynnar i havet. I 
Älvkarleby är älven förgrenad och förutom kanalen 
till kraftstationen finns det tre ådror. Den västligaste, 
Kungsådran, har alltid forsande vatten.

Dalälven utgör ytvattenförekomst enligt VISS (Vatten-
InformationsSystem Sverige):

•	 Dalälven - Älvkarleby-Havet (SE672201-
159005) bedöms ha måttlig ekologisk status 
då den är starkt påverkad av vandringshinder, 
muddringar, intensiv markanvändning i när-
miljön samt reglering.  Trots att provfisken 
visar på god status för fisk, bland annat flodne-
jonöga, lax och havsöring, är de avskurna från 
tidigare lekområden vilket påverkar statusen 
negativt. Den kemiska ytvattenstatusen är god 
med undantag för kvicksilver och bromerade 
difenyletrar vilka överskrids med avseende på 
riktvärden i fisk. Uppgifterna gäller förvalt-
ningscykel 2010-2016 vilket är den senaste 
bedömningen för vattendraget.

Bosjöbäcken har en medelvattenföring under en ku-
bikmeter per sekund. Den avvattnar bland annat del av 
Natura 2000-området Komossen. Bosjöbäcken utgör 
ytvattenförekomst enligt VISS:

•	 Bosjöbäcken (NW672262-159043) har god 
ekologisk status då det inte finns indikationer 
på någon tydlig påverkan av vattnet. Eftersom 
riktvärdet för kvicksilver i fisk överskrids upp-
nås inte god kemisk ytvattenstatus. Uppgifter-
na gäller förvaltningscykel 2004-2009 vilket är 
den senaste bedömningen för vattendraget.

Ett antal markavattningsföretag finns i och i anslutning 
till utredningsområdet, se figur 4.31. Alla dessa har sitt 
utlopp i Dalälven.

Strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar både land och 
vatten 100 meter från strandlinjen vid normalt med-
elvattenstånd. Detta gäller hav, sjöar och vattendrag. 
Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 
meter, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Utökat strandskydd gäller vissa 
sträckor längs Dalälven. Detta gäller östra delen av 
Dalälven vid Ytterboda, norr om utredningsområdet, 
samt på båda sidor av Dalälven i södra utredningsom-
rådet. Syftet med strandskyddet är att trygga förut-
sättningarna för att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. Dispens från strandskyddet 
kan ges om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. miljö-
balken. Endast Dalälven omfattas av strandskydd inom 
utredningsområdet.

Grundvatten
Uppsalaåsen passerar genom utredningsområdet, se 
figur 4.25, där särskilt delen söder om centrala Älv-
karleby är viktig för dricksvattenförsörjning. Här finns 
Östanån-Sand vattenskyddsområde där magasinet har 
uttagsmöjligheter större än 125 liter per sekund.

Uppsalaåsen utgör grundvattenförekomst enligt VISS:

•	 Uppsalaåsen-Skutskär (SE672305-158980) 
och Uppsalaåsen-Marma (670605-158918)

Båda grundvattenförekomsterna bedöms ha god kvan-
titativ och kemisk status. Tillgången på grundvatten är 
god. Uppgifterna gäller förvaltningscykel 2010-2016.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är i stort 
sett heltäckande inom hela utredningsområdet. Inga 
uppgifter om dricksvattenbrunnar finns. Däremot finns 
ett stort antal energibrunnar inom utredningsområdet, 
framför allt koncentrerade till dess södra och norra 
delar, se karta i fig 4.32. 
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Figur 4.31 Ytvattenförekomster och markavvattningsföretag. Figur 4.32 Brunnar och grundvattenförekomster samt vattenskyddsområde. 
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Figur 4.33 Fiskecampen vid Dalälven. 

Figur 4.34 Älvkarleby golfbana. 

Figur 4.35 Gångbro över Dalälven. 

Figur 4.36 Friluftsliv och rekreation. 

4.5.5 Rekreation och friluftsliv
Älvkarleby kommun har höga natur- och kulturvärden 
vilka ger goda förutsättningar för friluftslivet.  Med 
stora skogsområden, Dalälven och kustområdet i nära 
anslutning till bostäder finns det ingen brist på möjlig-
heter till friluftsaktiviteter och rekreation. I kommunen 
finns vatten och natur på gång- och cykelavstånd från 
de flesta bostäderna. Upplandsleden som är en 40 mil 
lång vandringsled passerar Älvkarleby kommun. 

Dalälvsområdet och Billuddens naturreservat erbju-
der goda möjligheter för olika sorters rekreation och 
friluftsaktiviteter såsom bad, fiske, båtliv, camping, 
naturstigar och vandringsleder. Älvstränderna innehar 
också stora möjligheter för friluftsaktivitet och rekrea-
tion. 

Nedre Dalälven har mycket goda förutsättningar för 
bad, fiske och båtsport. Dessutom har älven nedan-
för Älvkarleby kraftverk ett av Sveriges bästa vatten 
för laxfiske. Älvkarleby Fiskecamp har både camping, 
uthyrningsstugor och restaurang för sportfiskare och 
andra besökare. Älvkarleby golfbana är populär bland 
boende i både Älvkarleby och Skutskär. Här erbjuds 
förutom golf även restaurang, camping och möjligheter 
till skidåkning när det finns snö. Området kring Laxön 
är något av ett centrum för kultur och aktiviteter i 
Älvkarleby. 

Det finns gott om grönområden i nära anslutning till 
båda tätorterna. Ett exempel är den tätortsnära skogen 
som är viktig för den vardagliga rekreationen. Tillgång-
en till friluftsområden i kommunen är mycket stor i 
förhållande till antalet invånare. Näsbodaspåret i södra 
Skutskär utnyttjas både under barmarkstid och vinter 
för rekreation, löpträning och skidåkning. På Rotskär 
finns ett viktigt närströvområde i anslutning till älven 
med tall- och lövskog samt öppen mark. Se bilder i 
figurerna 4.33-4.35.

Utredningsområdet ligger inom riksintresse rörligt 
friluftsliv, Nedre Dalälven, samt riksintresse friluftsliv, 
Nedre Dalälven och Billudden. Se figur 4.36.

4.5.6 Hushållning med naturresurser
Inom utredningsområdet finns både jordbruks- och 
skogsmark som har beskrivits tidigare i kapitel 4.3 och 
avsnitt 4.4.3. Dessa utgör naturresurser. Även grund-
vattnet som beskrivs i avsnitt 4.5.4 räknas som en 
naturresurs. Dalälvens vattenflöde är en naturresurs 
som tas tillvara i kraftverket i Älvkarleby.

4.5.7 Människors hälsa
Buller
I Älvkarleby och den södra delen av utredningsområ-
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Verksamhet Inom 
utredn. 
Område

Aktiv Riskklassificering Potentiella föroreningar kopplade till verksam-
heten

1. Betong- och cementindustri Ja Nej Liten risk Tungmetaller.

2. Skutskär motorstadion Ja Ja Mycket liten risk Petroleumprodukter, tvättmedel. 

3. Nedlagd bensinstation (SPI Mil-
jösaneringsfond AB) 

Nej Nej Måttlig/stor risk Bensin, diesel, oljor. Innehållande bl.a. BTEX, 
PAHer,  Oxygenater (t.ex. metanol, etanol, m.f), 
RME och HVO.

4. Tegelbruk Ja Nej Mycket liten risk Metaller, t.ex. bly, kadmium, tenn.

5. Skjutbana Ja Ja Liten risk Metaller, t.ex. bly och antimon. PAHer. 

6. Älvkarleby kraftverksdamm Ja Ja Måttlig risk Oljor, t.ex. transformatorolja, hydraulolja.

7. Förbränningsanläggning: Älvkarleby 
biobränsleanläggning

Nej Ja Liten risk Metaller, aska, slagg, stoft, kemikalier, ej up-
pfyllda emissionskrav.

8. Plantskola: Älvkarleby Handel-
strädgård

Nej Ja Måttlig risk Bekämpningsmedel, metaller.

9. Nedlagd bensinstation (SPI Mil-
jösaneringsfond AB)

Nej Nej Måttlig/stor risk Bensin, diesel, oljor. Innehållande bl.a. BTEX, 
PAHer,  Oxygenater (t.ex. metanol, etanol, m.f), 
RME och HVO.

A. Grustäkt Ja Nej - Petroleumprodukter (ev. spill och läckage från 
maskiner/fordon).

B. Sandtäkt Ja Ja - Petroleumprodukter (ev. spill och läckage från 
maskiner/fordon).

Figur 4.37 Potentiellt förorenande verksamheter (1-9) samt tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A-B) inom och i nära anslut-
ning till utredningsområdet. 

det finns inga starkt trafikerade genomfartsleder eller 
bullrande industri. I norra delen av utredningsområdet, 
i södra Skutskär, är den största ljudkällan väg 76 som 
passerar genom tätorten. Inga utredningar av omgiv-
ningsbuller har gjorts under senare år inom kommu-
nen. Inget tyder på att riktvärden för buller överskrids 
inom utredningsområdet och det har därför inte hittills 
bedömts vara motiverat att göra bullerberäkningar 
inom ramen för detta projekt. Gång- och cykelvägar 
alstrar inget buller i sig men kan medverka till ändrad 
bullerspridning genom hårdgjorda ytor.

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbul-
ler från alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillståndsplik-
tiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar 
i de största kommunerna. I mindre kommuner såsom 
Älvkarleby (under 100 000 invånare) styrs strävan 
att begränsa buller genom bland annat de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egen-
kontroll, tillsyn och prövning med mera. Älvkarleby 
kommun ingår inte bland de kommuner som vart 
femte år ska göra bullerkartläggningar och därefter ta 
fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bul-
lerstörningar.

Luftkvalitet
Inga utredningar av luftkvalitet för utomhusluft har 
gjorts inom kommunen. Luftkvaliteten upplevs som 
god och det finns inget som tyder på att miljökvalitets-

normen för utomhusluft riskerar att överskridas. Väg 
76 är troligen den största utsläppskällan inom utred-
ningsområdet.

4.5.8 Förorenad mark
Inom utredningsområdet finns fem verksamheter 
dokumenterade i Länsstyrelsens databas över po-
tentiellt förorenade områden (EBH-stödet), samt två 
verksamheter dokumenterade i Länsstyrelsens databas 
för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Ytterligare 
fyra potentiellt förorenande verksamheter finns i nära 
anslutning till utredningsområdet. Verksamheternas 
lokalisering visas i figur 4.37. Tabell 4.5 redovisar om 
verksamheterna är aktiva eller inte, dess lokalisering 
samt potentiellt förorenande ämnen som kan kopplas 
till verksamheten.

Vägtrafik har riskklassificering ”liten risk” enligt Natur-
vårdsverkets branschklassificering. Vägtrafik avgränsas 
från övriga förorenande verksamheter då det betrak-
tas som en generell föroreningsbelastning, s.k. diffus 
förorening. Ämnen som ofta förekommer som diffusa 
föroreningar från vägtrafik är:

•	 Metaller (exempelvis bly, järn och nickel), från 
slitage från dubbdäck och bromsbeläggningar.

•	 Polyaromatiska kolväten (PAH) från avgaser, 
slitage av bildäck och vägmaterial.

•	 Olja från spill och läckage.

Tabell 4.5 Verksamheter och potentiella förorenande ämnen kopplade till verksamheten inom och i nära anslutning 
till utredningsområdet. Kolumn 4, Riskklassificering, avser riskklassificeringar enligt utredning med MIFO-metodik 
eller Naturvårdsverkets branchklassificering.
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Figur 4.38 Utbredning 100-årsflöde och högsta beräknat årsflöde. Figur 4.39 Lågpunkter inom området. 
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Figur 4.40 Brant slänt mot Dalälven. 

Inom området finns, förutom de större väganlägg-
ningarna, asfalterade ytor. Asfalt kan vara en källa till 
urlakning av PAH till marken. Risken är dock liten 
men ska tas i beaktande. Generellt innehåller asfalt 
som lagts efter år 1980 betydligt lägre halter av PAH i 
jämförelse med asfalt lagd tidigare än 1980.

4.5.9 Klimat
Vägtrafiken är en källa för påverkan på klimatet inom 
utredningsområdet. Väg 76 har en hög trafikbelast-
ning och tung trafik vilket genererar växthusgaser och 
partiklar. En stor andel av vägtrafiken längs denna väg 
utgörs av pendlingstrafik med start- och målpunkter 
söder om eller norr om utredningsområdet. Kortare 
lokala bilresor inom Älvkarleby och Skutskär till olika 
målpunkter såsom busshållsplatser, tågstationen, 
service etc. bidrar också till klimatpåverkande utsläpp. 
Genom bättre och attraktivare cykelvägar kan andelen 
korta och lokala resor minska.

Klimatet påverkas både globalt och lokalt i form av 
temperaturförändring, skyfall och väderförändringar. 
Översvämningsriskerna i området är främst kopplade 
till Dalälven, se figur 4.38 (utbredning 100-årsflöde 
och högsta beräknat flöde). Lågpunkter där vatten ris-
kerar att bli stående framgår av karta i figur 4.39.

4.6 Byggnadstekniska förutsättningar 
4.6.1 Topografiska, hydrologiska, geologiska och 
geotekniska förutsättningar
Topografin mellan Älvkarleby och Skutskär är i allmän-
het relativt flack med undantag av Dalälven och dess 
branta strandbrinkar. Den stora vattenådern inom om-
rådet är Dalälven som beskrivits tidigare i avsnitt 4.4.4. 

I och med att Uppsalaåsen sträcker sig genom området 
är isälvsmaterial den dominerande jordarten i området. 
Resten av området är övervägande älv- och svämsedi-
ment som utgörs av sand, silt och ler. Dessa återfinns i 
höjd med Västanån och Tegelbruket på Dalälvens båda 
sidor. Postglacial sand och silt förekommer vid områ-
dets östra och västra kanter. Det finns även glacial lera 
i ett litet område ovanför Tegelbruket. Morän och berg 
i dagen förekommer i mindre områden medan torv är 
sällsynt. Marken i området har mestadels tillfredstäl-
lande stabilitet för ändamålet. Dalälvens slänter är, där 
förstärkningsåtgärder inte redan är vidtagna, ställvis 
känsliga för markarbete, ras och erosion. Se figurerna 
4.40 och 4.41.

4.6.2 Ledningar
Vatten- och avloppsledningar
Ett flertal vatten- och avloppsledningar finns inom 
utredningsområdet. Dessa är främst koncentrerade 
till Älvkarleby och Skutskärs centrala delar. Mellan 
Älvkarleby och Skutskär är ledningarna koncentrerade 
till Västanåvägen på västra sidan av Dalälven med en 
största dimension på dricksvattenledning om 300 mil-
limeter och Östanåvägen, Tegelbruksvägen och Präst-
gårdsvägen på östra sidan om Dalälven med en största 
dimension på dricksvattenledning om 200 millimeter. 
Se figur 4.42.

El, belysning, tele och fjärrvärme
I området finns många längsgående och korsande 
elledningar. Elnätet ägs av Vattenfall inom hela kom-
munen.

Trafikverkets belysningsstolpar finns i Älvkarleby på 
den genomgående vägen, väg 761 och den mot väg 76 
anslutande vägen, väg 761.1 samt på väg 759 över Dal-
älven fram till väg 758. Belysningspunkter finns på väg 
76 vid bro över Dalälven. I Skutskär finns belysning 
från Näsbodavägen och norrut. Tegelbruksvägen har 
belysning hela sträckan.

Villor anslutna med fiber finns på hela sträckan från 
Älvkarleby till Skutskär på den östra sidan av Dalälven. 
På hela sträckan längs vägarna 759, 76, 761, 761.1 och 
786 finns teleledningar. 

Fjärrvärmeledningar finns i Älvkarleby. De är förlagda 
genom skolområdet och i bostadsområdena väster och 
öster om Sörgärdets skola samt fram till vårdhemmet i 
Älvkarleby.
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Figur 4.41 Jordartskarta för området i skala 1:25 000. Figur 4.42 Vatten- och avloppsledningar inom området. 
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5 Alternativ
5.1 Förutsättningar för lokaliseringen 
Identifieringen av alternativa lokaliseringar har i ett 
tidigt skede skett fritt inom utredningsområdet. Förbe-
hållet var att en ny gång- och cykelväg ska ansluta till 
befintliga gång- och cykelvägar. En svårighet i utred-
ningsområdet är att Dalälven utgör en bred barriär 
mellan bebyggelsen längs den västra och östra sidan av 
älven. Det slogs fast i ett tidigt skede att en ny bro över 
Dalälven är alltför komplicerad sett ur flera perspektiv, 
framför allt miljömässigt, vilket medför en hög kostnad 
som inte kan motiveras inom ramen för en gång- och 
cykelväg. Alternativen måste därför anpassas till de tre 
passagerna över älven som finns idag och som kan an-
vändas för gång- och cykeltrafik, se figur 4.13 i avsnitt 
4.1.3. Befintlig hängbro via Notören norr om Älvkarleby 
kraftverk, är inte byggd för cykeltrafik och underhålls 
inte vintertid.

En utmaning i projektet är att kunna tillfredsställa så 
många boende som möjligt med en gång- och cykelväg. 
På vilken sida av Dalälven som gång- och cykelvägen 
än läggs kommer den att utgöra en lång omväg för 
boende på den andra sidan älven.

En gång- och cykelväg är relativt enkel att anlägga till 
skillnad mot en väg för biltrafik men vissa krav måste 

uppnås enligt Trafikverkets föreskrifter. Kraven på ut-
formning medför i viss mån begränsning i var en sådan 
kan lokaliseras utan omotiverad miljöpåverkan eller 
kostnadskrävande tekniska åtgärder. Nedan följer en 
beskrivning av hur en gång- och cykelväg ska utformas.

5.1.1 Vägstandard och utformning
Gång och cykelväg 
Per definition är en gång- och cykelväg en dubbelriktad 
väg som separeras mot fordonstrafiken med sidoremsa 
där utrymmet medger det. Om sidoremsan inte får 
plats så utförs separeringen med kantstöd eller målad 
spärrlinje. Där tillåten hastighet på vägen är högst 60 
kilometer per timme får räcke eller stängsel användas 
som separering.

En gång- och cykelväg ska vara minst 2,5 meter bred. 
Lägen för busshållplatser ses över och gång- och 
cykelvägen anpassas till dessa. En gång- och cykelväg 
dimensioneras för 20 kilometer per timme i tätort res-
pektive 30 kilometer per timme på landsbygd.

Trafikverket har tillsammans med Sveriges kommuner 
och Landsting tagit fram regler för vägars och gators 
utformning (VGU) som utgör styrande dokument vid 
utformning av vägar och gator.

Se typexempel på gång- och cykelväg i figur 5.1. 

Gång och cykelstråk
På platser där utrymmet inte medger en gång- och 
cykelväg är ett alternativ att anlägga ett så kallat gång- 
och cykelstråk. Längs ett gång- och cykelstråk kan en 
gång- och cykelväg anläggas på delar av sträckan och 
på resterande sträckor kan andra lösningar väljas för 
att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Vägrensseparering kan ingå i ett gång- och cykelstråk 
även om det definitionsmässigt inte är en gång- och 
cykelväg. Vägrenen måste då vara minst 0,75 meter på 
båda sidor om vägen.

Cykelfält separeras med målad spärrlinje mot fordons-
trafiken. Cykelfält bör vara minst 1,25 meter på båda 
sidor om vägen och tillåts på vägar med högsta tillåtna 
hastighet 80 kilometer per timme.

Bygdeväg är ett begrepp som utreds inom Trafikverket. 
Bygdeväg kan ingå i ett gång- och cykelstråk även om 
det definitionsmässigt inte är en gång- och cykelväg. 
Vägen målas om till en enfältsväg med en körbana på 
3,5 meter och vägrenar på 1,25 meter på vardera sidan 
om vägen. Se figur 5.2.

5.1.2 Gestaltningsprinciper
För att anpassa den nya gång- och cykelvägen till det 
befintliga landskapet och skapa en god estetik längs 
sträckningen bör man ta hänsyn till följande riktlinjer. 
Dessa övergripande riktlinjer gäller för alla de stude-
rade lokaliseringsalternativen. 

Gestaltningen av gång- och cykelvägen ska utgå från 
landskapets former och förutsättningar. Den ska 
anpassas till det befintliga landskapet och utgöra ett så 
litet visuellt och fysiskt inträngande inslag i landskapet 
som möjligt. 

Hela gång- och cykelvägens sträcka ska upplevas som 
en helhet och det är av vikt att gestaltningen anpas-
sas till detta. Ett sätt att skapa helhet är att använda 
samma typ av utrustning längs hela sträckan. Utrus-
ning såsom vägräcken, skyltar och belysningsstolpar 
ska upplevas som sammanhörande och ha en enhetlig 
färgskala. Utrustningen ska också, om möjligt, anpas-
sas till anslutande vägsträckors utrustning för att skapa 
ytterligare enhetlighet. 

Gång- och cykelvägen ska i möjligaste mån följa 
landskapets topografi och man bör undvika djupa 
skärningar eller höga vägbankar. Man bör dra nytta av 
befintliga nivåskillnader i landskapet vid gestaltning 
och dagvattenhantering. 

Figur 5.1 Typsektioner gång- och cykelväg. Övre sektion visar en gång- och cykelväg som är helt separerad 
från fordonstrafik med sidoremsa, i detta fallet vid en ”timglashållplats”. I den nedre sektionen är gång- och 
cykelvägen separerad med ett kantstöd. 

Figur 5.2 Bygdeväg. Källa: Trafikverket.  

Utformning av slänter och upplag ska ske på så sätt 
att det upplevs som en naturlig del av landskapet. 
Vägslänter ska i möjligaste mån kläs med avbanings-
massor (ytjord från angränsande landskap) för att 
snabbt etablera naturlig vegetation samt gräs och örter. 
Slänterna ska också anpassas till omgivande landskap 
och ha flacka lutningar för att minska dess dominans i 
landskapet. 

Befintlig vegetation bevaras i möjligaste mån. Nytt 
växtmaterial anpassas till kringliggande landskap och 
platsens karaktär. 

Befintliga siktlinjer och utblickar bör bevaras och om 
möjligt förstärkas genom gestaltningen. Det är viktigt 
att vid utformningen tänka på gång- och cykelvägens 
skala genom att ta hänsyn till vägbredden och anpassa 
den till omgivningen. 

Det är också av stor vikt för upplevelsen av landska-
pet och ur ett kulturhistoriskt perspektiv att bevara 
odlingsmark och göra så lite intrång som möjligt. Om 
intrång görs på denna mark ska man undvika att 
fragmentera marken i obrukbara bitar och undvika 
kraftiga slänter. Utblickar över öppet odlingslandskap 
ska bevaras. 

Vid utformningen av gång- och cykelvägen ska man 
undvika att skapa impedimentområden som kom-
mer att bli svårskötta eller obrukbara. De är viktigt 
att tänka igenom materialval och välja material som 
underlättar den framtida driften och skötseln.

5.1.3 Start- och målpunkter
Start- och mål för lokaliseringen är anslutande befint-
liga gång- och cykelvägar i södra respektive norra ut-
redningsområdet. I södra delen finns endast befintliga 
gång- och cykelvägar på östra sidan av Dalälven.
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5.2 Nollalternativ 
Nollalternativet betraktas som ett referensalternativ 
som beskriver den framtida situationen 2020 om aktu-
ellt projekt inte genomförs. Det innebär att det inte blir 
någon utbyggnad av en gång- och cykelväg. Bebyggelse- 
och samhällsutvecklingen är ännu på planeringsstadiet 
vilket medför att osäkerheterna är stora. Nollalterna-
tivet utgår därför ifrån oförändrad markanvändning 
relativt dagens läge. 

5.3 Alternativsökning – alternativ som inte 
studeras vidare 
I ett inledande skede studerades ett flertal alternativ 
inom utredningsområdet varav några har valts bort 
av olika anledningar enligt nedan. Dessa redovisas på 
karta i figur 5.3.

5.3.1.Strandnära lokalisering längs Dalälven 
Ett par alternativ utgjordes av sträckningar längs med 
Dalälven, både längs älvens västra och östra stränder. 
Alternativen innebär kombinationer av nysträckning 
och utnyttjande av befintliga gångvägar eller stigar som 
finns längs älven, se figur 5.4. Till alternativens förde-
lar är de natursköna lägena som ger rekreationsvärden 
samt att de inte medför intrång eller störningar på bo-
ende. Till dess nackdelar är att älvområdet är förenat 
med rasrisk inom vissa områden vilket kräver geotek-
niska förstärkningsåtgärder. Genom att alternativen 
innebär nysträckning i vissa delar behöver naturmark, 
såsom jordbruksmark, tas i anspråk. Ur boende- och 
användningssynpunkt utgör de älvnära alternativen 

omvägar för att nå dagliga målpunkter såsom skola, 
arbete och centrumverksamheter med flera, i jämfö-
relse med andra studerade alternativ. Ur driftsynpunkt 
blir underhåll och vinterväghållning kostsam då vägen 
förläggs långt från andra vägar eller platser där ex-
empelvis belysning inte kan samordnas med andra 
syften. Eftersom det finns möjligheter att cykla och gå 
på befintliga gångvägar och stigar kan omgivningens 
rekreationsvärde upplevas redan idag, även om de inte 
utgör regelmässiga gång- och cykelvägar.

Skäl till att inte studera vidare är framför allt att än-
damålet inte kan uppfyllas fullt ut. Alternativet utgör 
inte bästa möjliga lösning, varken ur ett miljömässigt, 
tekniskt eller ekonomiskt perspektiv enligt resone-
manget ovan. Projektmålen om effektiva investeringar 
med enkla lösningar och effektivt underhåll är inte 
passande till dessa alternativ då de kräver nyanlägg-
ning med geotekniska förstärkningsåtgärder samt att 
drift och underhåll blir kostnadskrävande i jämförelse 
med annan lokalisering.

5.3.2 Lokalisering längs Sandvägen 
Det har även studerats om Sandvägen i centrala 
Älvkarleby är möjlig att använda för utbyggnad av en 
gång- och cykelväg, som alternativ till Östanåvägen. 
Sandvägen är en villagata som delvis löper parallellt 
med Östanåvägen men närmare Dalälven. Gatan är 
smal och trång med tomter och bostadshus nära vägen. 
Trängseln gör att det inte går att få plats med en sepa-
rerad gång- och cykelväg på Sandvägen som den ser ut 
idag. Anläggande av en gång- och cykelväg kräver att 

Figur 5.3 Alternativ som inte studeras vidare. 

Figur 5.4 Gångväg längs älven. 
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intrång görs i vägens närområde. Hastigheten på vägen 
är låg (30 kilometer per timme) vilket medför att den 
är relativt trafiksäker för oskyddade trafikanter redan 
idag. Alternativet har valts bort då det kräver omfat-
tande inlösen av tomtmark samt ersättning för intrång 
på hus, staket, häckar och träd med mera.

5.3.3 Lokalisering genom ängsmark i centrala 
Älvkarleby
Genom att anlägga gång- och cykelvägen i naturområ-
det väster om vårdhemmet i Älvkarleby undviks den 
trånga passagen förbi tomter och kyrkomiljön längs 
Östanåvägen. Här finns en befintlig gång- och cykel-
väg som leder cirka hundra meter in i naturområdet. 
Denna gång- och cykelväg kan förlängas 400 meter 
genom naturområdet och ansluta till väg 761 (Östanå-
vägen) innan Sandvägens anslutning, norr om Älv-
karleby kyrka. Sträckan genom naturområdet kräver 
nyanläggning på naturmarken som mestadels utgörs 
av hävdad ängsmark. Motivet för att inte gå vidare med 
alternativet är att hävdad ängsmark behöver tas i an-
språk, mark till flera fastigheter berörs av intrång samt 
att kyrkomiljön med minneslunden störs.

5.4 Studerade alternativ i samrådshand-
lingen 
Tre alternativa korridorer har ansetts vara möjliga att 
utreda vidare. Dessa är Alt Väst (väster om Dalälven) 
samt Alt Öst 1 och 2 (öster om Dalälven). Varje alter-
nativ korridor beskrivs närmare enligt nedan samt 
redovisas på karta i figur 5.5.

5.4.1 Alt Väst
Korridoren följer i stort sett längs Brofallsbacken, över 
Karl XIII:s bro och vidare längs väg 759, Västanåvä-
gen. En anslutande gång- och cykelväg i söder finns på 
östra sidan av Dalälven, vid lokalbussarnas vändplats. 
I norra delen finns anslutande gång- och cykelväg vid 
Älvboda i södra Skutskär. I centrala Västanån är korri-
doren breddad för att möjliggöra en genare sträckning 
och för att undvika påverkan på den trånga bebyggel-
sen som finns här.

Längs Brofallsbacken finns idag trottoarer på båda 
sidor om vägen, utom på delen ner mot Karl Xlll:s bro, 
där trottoar endast finns på den västra sidan om vägen. 
Ombyggnadsmöjligheterna här är små på grund av 
berg i dagen. Då hastigheten är 30 kilometer per tim-
me bedöms sträckan kunna ingå som en del i ett gång- 
och cykelstråk med förhållandevis hög trafiksäkerhet 
för de oskyddade trafikanterna, utan att förändra 
nuvarande utformning. Sträckan längs Brofallsbacken 
blir att betrakta som en del i ett gång- och cykelstråk. 
Ingen åtgärd föreslås för sträckan Brofallsbacken fram 
till korsningen med väg 758.

Figur 5.5 Studerade lokaliseringsalternativ. 

Vidare längs väg 759 föreslås en separerad gång- och 
cykelväg längs större delen av vägen där den är sju 
meter bred. Gång- och cykelvägen läggs förslagsvis på 
den västra sidan av vägen. Endast mindre yta i form av 
tomtmark behöver tas i anspråk här. 

Genom centrala Västanån, där vägen smalnar av till 6,2 
meter, behöver staket och häckar flyttas ut från vägen 
en till två meter på den västra sidan. Här behöver 
tomtmark tas i anspråk. Ett par hus kommer att ligga 
nära gång- och cykelvägen och några träd kan behöva 
tas ned. Här föreslås en gång- och cykelväg med kant-
sten på den västra sidan av befintlig väg.

I den västra delen av den breddade korridoren kan 
gång- och cykelvägen, som alternativ inom korridoren, 
läggas i ny sträckning utanför bebyggelsen, till viss del 
på betesmark. Gång- och cykelvägen kan läggas ovan 
befintlig mark. Inga djupa schakter eller geotekniska 
förstärkningsåtgärder behövs.

5.4.2 Alt Öst 1 och 2 (gemensam sträckning)
De två östra korridorerna följer samma sträckning 
längs Östanåvägen i södra utredningsområdet fram till 
vägkorsningen med Tegelbruksvägen och väg 76.

Vägmiljön längs Östanåvägen är mycket trång. Vägen 
är svår att bredda utan att göra intrång på tomtmark, 
alléer och kyrkomiljö. Hus, staket, häckar och träd 
står nära vägen. En gång- och cykelväg med kantstöd 
kan anläggas på västra eller östra sidan om vägen men 
staket och häckar behöver då flyttas en till två meter ut 
från vägkanten. Flera hus hamnar nära och träd kan 
behöva tas ned. Eftersom vägen är sex meter bred finns 
möjlighet att anlägga en bygdeväg, se avsnitt 5.1 samt 
illustration i figur 5.1. Genom att anlägga en bygdeväg 
minskar behovet av intrång.

I höjd med Sandvägens anslutning smalnar vägen av 
och blir 5,2 meter bred. Hus, staket, häckar och träd 
står nära vägen och sikten är begränsad i en skarp 
kurva. En breddning till sex meter för att anlägga en 
bygdeväg kräver att några staket, häckar och räcken 
behöver flyttas en meter ut från vägen. Något träd kan 
behöva tas ned.

Efter detta smala parti ökar vägens bredd åter och det 
finns plats för att anlägga en gång- och cykelväg intill 
Östanåvägen. Gång- och cykelvägen kan anläggas på 
den ena eller den andra sidan men föranleder i båda 
fallen en sidoförflyttning av vägen för att undvika in-
trång på befintliga lador som står intill vägområdet. 
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5.4.3 Alt Öst 1
Denna korridor följer beskrivningen enligt ovan för det 
gemensamma alternativet Alt Öst 1 och 2 i södra delen, 
innan det viker in mot Tegelbruksvägen.

Tegelbruksvägen
Tegelbruksvägen, som är en enskild väg, är endast 4,1 
meter bred. Några hus står nära vägen vilket gör att en 
gång- och cykelväg kan behöva byta sida eller att hela 
vägen sidoförflyttas för att få plats med en gång- och 
cykelväg på dessa smala partier. I övrigt är det möjligt 
att placera en gång- och cykelväg separerad från den 
befintliga vägen. Vägbredden för biltrafik på 4,1 meter 
kvarstår.

Att anlägga en bygdeväg är också ett alternativ efter-
som trafiken är sparsam och hastigheten är låg redan 
idag. Vägen breddas då till sex meter. 

Långsandsvägen
I vägkorsningen med väg 76 passerar korridoren över 
väg 76 och fortsätter längs väg 786, Långsandsvägen. 
En gång- och cykelport byggs för att vägkorsningen ska 
kunna passeras planskilt. 

Längs Långsandsvägen finns ett fåtal hus som står nära 
vägen vilket gör att gång- och cykelvägen kan behöva 
byta sida eller att hela vägen sidoförflyttas. Häckar och 
staket kan behöva flyttas för att få plats med en sepa-
rerad gång- och cykelväg. Ett alternativ är att anlägga 
en bygdeväg då Långsandsvägen är tillräckligt bred för 
detta, sex meter.

Korridoren fortsätter över gång- och cykelbron över 
Dalälven vid Överboda. Den fortsätter vidare på Färje-
vägen i Älvboda innan den ansluter till befintlig gång- 
och cykelväg vid väg 76 i södra Skutskär. Färjevägen är 
endast fyra meter bred och möjligheterna till ombygg-
nad av vägsträckan är små. Avsnittet längs Färjevägen 
blir att betrakta som en del i ett gång- och cykelstråk.    

5.4.4 Alt Öst 2
Korridoren är likadan som Alt Öst 1 och 2 i södra delen 
men svänger ut och sträcker sig vidare längs väg 76:s 
västra sida. Längs väg 76 finns gott om utrymme för att 
anlägga en separerad gång- och cykelväg vid sidan om 
väg 76.

Vid vägkorsningen med Tegelbruksvägen fortsätter 
korridoren över vägbron över Dalälven och vidare 
längs väg 76 fram till befintlig gång- och cykelväg i 
södra Skutskär. Korridoren omfattar endast västra och 
södra sidan av väg 76 och vägbron för att slippa pas-
sera väg 76.

På bron över Dalälven behöver ett gång- och cykelfält 
målas av med heldragen spärrlinje mot trafiken. Väg-
bredden för gång- och cykelvägen över bron behöver 
smalnas av till motsvarande befintlig vägrens bredd då 
en sidoförflyttning av körbanorna inte är möjligt att 
genomföra. 
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6 Effekter och konsekvenser 
av de studerade alternati-
ven 

6.1 Trafik och användargruppen 
6.1.1 Utnyttjandegrad, trafikering och 
tillgänglighet
Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring jämfört med 
idag. Förhållandena för oskyddade trafikanter ändras 
inte. Behovet av att färdas på otrygga vägar kvarstår. 
Tillgängligheten till trygga gång- och cykelvägar är 
liten.

Alt väst 
Alternativet gynnar framför allt boende väster om Dal-
älven som kan ta sig till skola, grannar, arbete, service 
och fritidsaktiviteter med mera på västra och östra si-
dan av Dalälven samt till motsvarande i Skutskär. Även 
boende i södra Älvkarleby, öster om Dalälven, kan 
cykla till Skutskär utan alltför lång omväg. I de cen-
trala och norra delarna av Älvkarleby finns en gräns då 
omvägen runt Älvkarleby kraftverk blir för stor. Som-
martid finns möjligheten att ta sig via hängbroarna vid 
Notören och vidare mot Västanåvägen. Alternativet 
medför även att barn och ungdomar kan cykla säkert 
till golfbanan i Västanån. 

För målgruppen med cykling som rekreations- och 
motionssyfte är detta ett trevligt och snabbt alternativ 
mellan Älvkarleby kraftverk i söder till Skutskär och 
Gävle i norr.

Alt Öst gemensam 
Alternativet längs Östanåvägen är tillgänglig för de 
flesta boende i södra och centrala Älvkarleby via 
anslutande gång- och cykelvägar samt villagator. Här 
fyller en gång- och cykelväg ett stort behov för boende 
i området då de kan nå skola, arbete, service och fri-
tidsaktiviteter med mera. Här finns också goda möjlig-
heter att ansluta till kollektivtrafik då det finns gott om 
busshållsplatser längs vägen. 

Oavsett val av utredningsalternativ i norra delen blir 
tillgängligheten mot Skutskär god i större delen av 
Älvkarleby, öster om Dalälven. För boende på västra 
sidan betyder en gång- och cykelväg på östra sidan en 
alltför stor omväg. Dessutom måste de färdas längs 
den otrygga Västanåvägen innan de kan ansluta mot 
gång- och cykelvägen i öster. 

Alt Öst 1 
Tillgängligheten till gång- och cykelvägen är god för 
boende i Tegelbruket då bebyggelsen ligger samlad 
längs Tegelbruksvägen. Detsamma gäller för boende 
i Överboda som kan nå en gång- och cykelväg längs 
Långsandsvägen. Busshållsplatsen vid Överboda blir 
mer tillgänglig och trafiksäker när vägkorsningen med 
väg 76 görs planskild. Övriga busshållsplatser längs väg 
76 nås som i nollalternativet via småvägar till Tegel-
bruksvägen. För boende i Älvkarleby blir det en trevlig 
och gen väg att ta sig till Skutskär, Överboda och Ytter-
boda. Alternativet medför en trafiksäker miljö för barn 
och ungdomar som cyklar till ridskolan i Ytterboda.

För målgruppen med cykling som rekreations- och mo-
tionssyfte är detta ett trevligt alternativ mellan Älvkar-
leby kraftverk i söder till Skutskär och Gävle i norr.

Alt Öst 2 
Anslutningen till ett gång- och cykelalternativ för 
boende längs väg 76 är låg då endast ett fåtal bor längs 
vägen. Den östliga sträckningen söder om bron över 
Dalälven kan även upplevas som en omväg vilket kan 
medföra att man väljer Tegelbruksvägen istället för väg 
76.

Sammantaget
Sammantaget tillfredsställer inget av alternativen 
behoven längs båda sidor av Dalälven. Detta kan en-
dast uppnås genom en kombination av flera alterna-
tiv. Alt Öst 1 gynnar en större användargrupp då fler 
människor har nära tillgång till denna alternativa 
lokalisering. Alt Väst å andra sidan gynnar en an-
vändargrupp som helt saknar tillgängliga alternativa 
gång- och cykelvägar idag.

6.1.2 Trafikantupplevelse och framkomlighet
Nollalternativet 
Nollalternativet innebär möjligheter att välja gång- och 
cykelstråk utan gång- och cykelväg men trafikantupp-
levelsen blir mindre då uppmärksamheten måste riktas 
mot biltrafiken.

Alt väst 
Sträckan följer längs den kulturellt intressanta miljön 
vid Älvkarleby turisthotell, Karl XIII:s bro och infarten 
till Laxön och längs det stundtals öppna landskapet 
längs Västanåvägen. Alternativet utgör en trevlig och 
lättframkomlig sträckning som tilltalar både boende 
samt lokala och långväga motionärer och friluftsutö-
vare. 

Alt Öst gemensam 
Alternativet innebär en rak sträckning genom tätorten 
vilket betyder att det blir lätt att orientera sig och hitta 
vägen. Även om utrymmet blir trångt är miljön tillta-

lande och gemytlig med villabebyggelsen, kyrkomiljön 
och alléerna med grova lövträd. Den snabba cyklisten 
kan uppleva att vägen blir något rörig då den passerar 
många in- och utfarter och eventuellt en omväxlande 
utformning för att anpassas mot omgivningen.  Re-
kreationsvärdet på sträckningen är fortfarande högt. 
En utformning med bygdeväg kan innebära vissa 
begränsningar i framkomligheten vissa tider på dygnet 
då trafiken är som intensivast med bussar, bilister och 
oskyddade trafikanter.

Alt Öst 1 
Alternativet innebär en trevlig sträckning i ett idylliskt 
landskap med fina utblickar över ängar och bebyggelse 
med lantlig karaktär. Passagen över Dalälven sker över 
en gång- och cykelbro med fin vy över Dalälven och 
kringliggande strandnära hus. Infarten till Skutskär 
undviker starkt trafikerade vägar. Detta gör sammanta-
get att gång- och cykelvägen inbjuder till en hög använ-
darfrekvens, både för boendes dagliga transportbehov 
och som turist- och rekreationsstråk.

Alt Öst 2
En gång- och cykelväg längs väg 76 kommer att utgöra 
en ren transportsträcka då den saknar rekreations-
värde och ligger intill en starkt trafikerad väg. Passagen 
på bron över Dalälven kan upplevas som otäck då bron 
är smal och trafik i hög hastighet kör nära cykelbanan. 
Utblicken över vattnet från bron är tilltalande.

Sammantaget 
Sammantaget innebär både Alt Väst och Alt Öst 1 en 
fin trafikantupplevelse och bra framkomlighet. Alt Öst 
1 kan kräva mer uppmärksamhet och inbromsningar 
genom passerande in- och utfarter från villagator. Alt 
Öst 2 är mer av karaktären transportsträcka med färre 
upplevelser och utblickar.

6.1.3 Trafiksäkerhet och trygghet
Nollalternativet 
Risken för olyckor med oskyddade trafikanter är fortfa-
rande hög längs trafikerade vägar. Det upplevs otryggt 
och trafikfarligt att gå och cykla, framför allt för barn. 
Plankorsningen med väg 76 vid Överboda utgör en 
säkerhetsrisk. Nollalternativet gynnar inte gång- och 
cykel som transportalternativ.

Alt Väst 
En separat gång- och cykelbana längs Västanåvägen 
innebär en trafiksäker lösning om korsningspunkter 
med körbanan för bilar anläggs på ett trafiksäkert sätt. 
Exempel på sådana punkter är vid golfbanan och vid 
eventuella sidbyten.

En sträckning väster om samhället Västanån kan upp-
levas som otrygg om den passerar i skogsmark utanför 

bebyggelsen, särskilt kvälls- och nattetid. Detta gäller 
även den norra delen av Västanåvägen mot anslut-
ningen till väg 76, söder om Skutskär. Även här saknas 
bebyggelse som inger trygghet. 

Alt Öst gemensam
Den trånga miljön medför krav på hänsynstagande 
mellan bilister och oskyddade trafikanter vilket kan 
avhjälpas genom kantstensmarkering. Hastigheterna 
och uppmärksamheten måste anpassas till omständig-
heterna vid vägen såsom passerande in- och utfarter 
till villagator och enstaka gårdar. Detta kan vara svårt 
för barn. 

Alt Öst 1
Genom den lantliga gårdskaraktären och lite trafik 
utgör alternativet längs Tegelbruksvägen och Långs-
andsvägen en trafiksäker lösning. Genom att sträckan 
är bebyggd hela vägen finns inga otrygga passager. Den 
planskilda korsningen med väg 76 är viktig ur trafiksä-
kerhetssynpunkt.

Alt Öst 2
Sträckan längs väg 76 kan upplevas som otrygg 
kvälls- och nattetid då bebyggelsen är gles. Gång- och 
cykelvägen anläggs för att vara trafiksäker, trots tung 
trafik och höga hastigheter på väg 76. Det är viktigt att 
motverka inkörning från bilvägen eller ”vingling” med 
cykel ut på bilvägen genom avgränsning såsom kant-
sten. Övergångarna till busshållsplatserna söder om 
Överboda, längs väg 76 kan bli en olycksrisk såsom det 
är i nollalternativet.

Sammantaget 
Sammanfattningsvis ökar trafiksäkerheten betydligt i 
alla utbyggnadsalternativen. I Nollalternativen kvar-
står de otrygga vägmiljöerna. I de östliga alternati-
ven kan många passager med in- och utfarter utgöra 
en viss kvarstående säkerhetsrisk.

6.2 Lokalsamhället och dess utveckling 
6.2.1 Lokala intressen och bebyggelseutveckling
Alla utbyggnadsalternativ är positiva sett ur kommu-
nens intressen och bebyggelseutveckling då de ökar 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter i kommunen. 
På det viset ökar attraktiviteten både för boende och 
turismen. Inget av alternativen hindrar den kommuna-
la utvecklingen. Däremot ger en gång- och cykelväg på 
den sida av älven som den byggs en fördel i jämförelse 
med motstående sida av älven. Nollalternativet medför 
inget tillskott till utvecklingen.

I nollalternativet påverkas inte standarden för biltra-
fiken. I utbyggnadsalternativen kan förträngningar av 
befintliga vägar medföra vissa hastighetsnedsättningar 
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som kan påverka bilarnas och bussarnas framkomlig-
het. Detta gäller framför Alt Öst 1 och 2 längs Östanå-
vägen.

6.2.2 Kommunala planer
De områden som föreslås byggas ut enligt kommunens 
pågående översiktsplanering gynnas av en gång- och 
cykelväg oavsett utbyggnadsalternativ. Ny bebyggelse 
planeras på båda sidor om Dalälven. Nollalternativet 
bidrar inte till att förbättra betingelserna för utbygg-
nad. 

Antalet detaljplaner som berörs är störst i den gemen-
samma korridoren för de östra alternativen längs Öst-
anåvägen. Påverkan på dessa beror på hur gång- och 
cykelvägen utformas. Ju mer intrång utanför vägom-
rådet som görs, desto större blir påverkan på detaljpla-
nerna. Alt Väst berör enstaka detaljplaner i södra och 
norra delen där planerade åtgärder är mycket små. Alt 
Öst 1 omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbru-
ket. Om hänsyn tas till föreslagna utbyggnadsområden 
bör en gång- och cykelväg vara positiv för utvecklingen 
av Tegelbruksområdet.

Sammantaget
Sammantaget gynnas den kommunala utvecklingen 
i samtliga utbyggnadsalternativ om trafikeringen på 
bilvägarna kan upprätthållas. Nollalternativet bidrar 
inte till kommunal utveckling.

6.3 Byggbarhet
6.3.1 Gång- och cykelväg
Marken i området har mestadels tillfredställande 
stabilitet för ändamålet. Geotekniskt finns inga be-
gränsningar för anläggande av gång- och cykelväg. 
Inga geotekniska åtgärder bedöms heller behövas. 
Vägtekniskt finns inga hinder för att anlägga separerad 
gång- och cykelväg antingen helt separerad eller med 
kantstödsseparering. 

Då gång- och cykelvägen delvis går genom samlad be-
byggelse i alla alternativen kommer markinlösen att bli 
aktuellt. Gång- och cykelväg kan anläggas längs alla de 
angivna korridorerna i lokaliseringshandlingen.

6.3.2 Planskild vägkorsning
Anläggande av en planskild korsning berör enbart Alt 
Öst 1. Den vägkorsning som avses är korsningen mel-
lan väg 76, Tegelbruksvägen och Långsandsvägen vid 
Överboda. Förutsättningarna för att bygga en bro eller 
port bedöms goda. Byggtekniskt är en port att föredra 
som då placeras öster om korsningen med ett visst 
markintrång på ett par fastigheter.

Sammantaget
Sammantaget är byggbarheten relativt god i alla 
alternativen. De största svårigheterna som kan ge 
störst konsekvenser finns i trånga vägavsnitt med om-
givande bebyggelse och tomtmark. Minst intrång vid 
bebyggelse fås i alt Väst om en västlig dragning görs. 
Mest intrång fås i det gemensamma korridoravsnittet 
för alt Öst 1 och 2.

6.4 Ledningar
Inom korridorerna finns ett flertal ledningar (vatten, 
avlopp, el, tele) samt belysningsstolpar att ta hänsyn 
till, oavsett alternativ korridor. Villor anslutna med fi-
ber finns på östra sidan av Dalälven, mellan Älvkarleby 
och Skutskär. Ledningarna ligger ofta i anslutning till 
befintliga vägar. För att anlägga gång- och cykelväg be-
höver ledningar och belysningsstolpar flyttas. I samråd 
med ledningsägare kommer de att informeras om vilka 
ledningsomläggningar som kommer att bli aktuella.

Sammantaget
Sammantaget blir konsekvenserna för flytt av led-
ningar och belysning troligen något större i det ge-
mensamma alternativet för Öst 1 och 2 då det är mer 
tätbebyggt här och fler abonnenter.

6.5 Kostnader och samhällsekonomi
6.5.1 Anläggningskostnader
De alternativskiljande kostnaderna är små förutom för 
nollalternativet där inga kostnader för byggnation upp-
står. Alt Öst 1 blir något dyrare på grund av kostnaden 
för en planskild korsning. Denna kostnad kan undvikas 
genom ett kombinerat alternativ med Öst 2, att följa 
väg 76 över Dalälvsbron och längs dess södra sida fram 
till Skutskär. I detta fall kvarstår plankorsningen till 
busshållsplatsen vid Överboda.

6.5.2 Kostnader för drift och underhåll
Nollalternativet innebär inga kostnader för drift och 
underhåll. För övriga lokaliseringsalternativ beror 
kostnaderna på gång- och cykelbanans utförande och 
längd. Om planskild korsning anläggs tillkommer 
drifts- och underhållskostnad för denna. 

Sammantaget
Sammantaget är de alternativskiljande kostnaderna 
små förutom för nollalternativet där inga kostnader 
för byggnation, drift och underhåll tillkommer.

6.6 Väghållningsansvar
Trafikverket är idag väghållare för vägarna 76, 759, 761 
och 786. Tegelbruksvägen och Färjevägen är enskilda 
vägar.

Sammantaget
Sammantaget innebär utbyggnadsalternativen i 
förhållande till nollalternativet att Trafikverket får ett 
utökat väghållaransvar, särskilt i Alt Öst 1 där det finns 
enskilda vägar.

6.7 Miljöeffekter och miljökonsekvenser 
6.7.1 Landskapsbild
Nollalternativet 
Nollalternativet påverkar inte landskapsbilden efter-
som ingen utbyggnad av gång- och cykelväg sker.

Alt Väst 
Gång och cykelvägen innebär ingen större påverkan 
på landskapsbilden då den följer befintlig väg och 
befintliga linjer mellan skogsmark, öppen mark och 
bebyggelse. Den västligaste delen av sträckningen tar 
skogsmark i anspråk och påverkar därmed landskaps-
bilden mycket lokalt. Intrånget kan minskas genom 
att man vid dragningen av gång- och cykelvägen följer 
befintliga naturliga marklinjer och befintliga stigar i så 
stor mån som möjligt. 

Alt Öst gemensam 
Gång- och cykelvägen dras längs befintlig väg i ett om-
råde där värdefull miljö och trädalléer står i direkt an-
slutning till befintlig väg. Trädalléerna består av stora 
lönnträd och finns på båda sidor av vägen. Landskaps-
bilden präglas av småskalighet, variation och alléer. 

Om anläggningen av gång- och cykelvägen medför 
intrång på omgivande mark som medför att byggna-
der eller träd måste tas bort kommer landskapsbilden 
kring Östanåvägen påverkas i mycket hög grad bero-
ende på hur stora intrång som görs. Det är av vikt att 
hitta en dragning som gör så lite intrång som möjligt 
på kringliggande mark. 

Alt Öst 1 
Tegelbruksvägen går genom ett för landskapsbilden 
värdefullt område. Tegelbruket präglas av en bland-
ning av åkermark, ängsmark, betesmark samt en del 
skogsmark. Landskapet är småskaligt och variations-
rikt. 

Gång- och cykelvägen kommer att följa den befintliga 
vägen och ta en del av kringliggande mark i anspråk, 
såsom tomtmark och åkermark. Det är av vikt att 
minimera intrånget så mycket som möjligt och därmed 

minska påverkan. 

Där vägen korsar riksväg 76 kommer en planskild 
korsning att behöva anläggas. En planskild korsning 
innebär ofta ett stort visuellt intrång på landskapsbil-
den. Här krävs en god gestaltning och utformning i 
vägkorsningen för att minska det visuella intrånget på 
landskapsbilden. 

Alt Öst 2 
Dragningen av gång- och cykelvägen i anslutning till 
riksväg 76 innebär försumbar påverkan på landskaps-
bilden då riksvägen redan utgör en dominant roll i 
landskapsbilden. 

Sammantaget 
Sammantaget är påverkan på landskapsbilden högre 
i de områden där landskapet är komplext, varia-
tionsrikt och småskaligt. Alternativet Öst 1 samt den 
gemensamma delen för Öst 1 och 2 kännetecknas av 
dessa faktorer och är därmed mer känsliga för nega-
tiv påverkan på landskapsbilden. De andra alterna-
tiven är mindre känsliga då landskapet runtom till 
största del är mer homogent. I alla alternativen pla-
neras gång- och cykelvägen i anslutning till befintliga 
vägar vilket minskar påverkan på landskapsbilden. 

6.7.2 Kulturmiljö
Nollalternativet 
Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksin-
tresseområdet, regionala kulturmiljöområden eller 
fornlämningar eftersom ingen utbyggnad av gång- och 
cykelväg sker.

Alt Väst 
Alt Väst följer befintlig väg vilket medför risk för in-
trång i ett flertal registrerade fornlämningar om inte 
dessa beaktas vid planläggningen av vägen. Detta gäl-
ler även ett flertal äldre bebyggelseenheter som ligger i 
närheten av vägen. Sträckan förbi riksintresset K1 vid 
Älvkarlebyfallen kommer att bli orörd från ombyggnad 
vilket innebär att Karl XIII:s bro och Älvkarlebys hotell 
inte påverkas. 

Ett flertal fornlämningar berörs, se tabell 6.1.  

Vid anläggande av en gång- och cykelväg enligt Alt Väst 
är det viktigt att hitta en dragning som undviker in-
trång i registrerade fornlämningar. Om detta inte kan 
undvikas innebär alternativet stora negativa konse-
kvenser. Vägdragningen bör heller inte bryta samban-
det till nuvarande gårds- och bystrukturer. Om gång- 
och cykelvägen exempelvis dras så att en kulturmiljö 
hamnar mellan gång- och cykelvägen och bilvägen 
riskeras kulturmiljöns upplevelsevärde påverkas. Alter-
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nativet går genom två regionalt utpekade kulturmiljöer 
såsom Västanå gravfält Äl 6 och Äl 8, som också omfat-
tas av riksintresseområdet Älvkarlebyfallen. Effekterna 
av alternativet bedöms bli stora negativa konsekvenser 
för Äl 6, och inga negativa konsekvenser för Äl 8 samt 
riksintresseområdet Älvkarlebyfallen. 

Sammantaget bedöms alt Väst innebära måttliga nega-
tiva konsekvenser.

Alt Öst gemensam 
Sträckningen genom centrala Älvkarleby riskerar att ta 
kulturhistorisk bebyggelse i anspråk samt värdefulla 
trädalléer som är mycket karaktäristiska för Älvkarleby. 
Den passerar Älvkarlebys kyrka från senmedeltiden 
och tillhörande kyrkomiljö med kyrkogård, klocksta-
pel m.m. Kyrkomiljön är mycket känslig för påverkan. 
Strax söder och norr om kyrkomiljön går alternativet 
förbi ett flertal kulturhistoriska byggnader som ligger 
mycket nära vägen, bland annat Östanå 7:23 som utpe-
kats i Älvkarlebys kulturmiljöprogram. 

Ett flertal fornlämningar berörs, se tabell 6.2.

Kulturmiljövärdena är mest känsliga vid Älvkarleby 
kyrka, där både bebyggelse, murar och trädalléer ligger 
mycket nära och omedelbart intill vägen. En breddning 
för utbyggnad av en gång- och cykelväg längs bilvägen 
kan innebära en mycket stor påverkan och intrång på 
kulturmiljön. Detta kan medföra allvarlig påverkan av 
flera kulturhistoriska objekt i det regionalt utpekade 
kulturmiljöområdet Äl 7, med stora negativa konse-
kvenser för kulturmiljön. Här bör utredas om det finns 
möjlighet att anlägga en trafiksäker gång- och cykel-
passage genom att ta bilvägen i anspråk istället för att 
bredda det totala vägområdet för att minska konse-
kvenserna.

Alt Öst 1 
Vidare mot Skutskär via Tegelbruksvägen blir bebyg-
gelsen längs vägen glesare. Ett öppet, flackt odlings-
landskap blir väl synligt som sträcker fram till Daläl-
vens höga strandbrink som markeras av hög vegetation. 
Vid vägen förekommer kulturhistorisk bebyggelse från 
1800-talet som kan komma att påverkas. Norr om 
väg 76 vid Överboda ligger Överboda prästgård med 
bytomt.

Ett flertal fornlämningar berörs, se tabell 6.3.

Särskilt känsliga avsnitt i Alt Öst 1 är avsnittet vid 
Tegelbruket där bebyggelsen ligger mycket nära vägen. 
Om gång- och cykelvägen läggs längs Långsandsvägen 
kan påverkan på Överboda prästgård undvikas. Alter-
nativets intrång i kultur- och bebyggelsemiljön bedöms 
innebära små negativa konsekvenser.

Alt Öst 2
Första delen från Älvkarleby följer samma sträckning 
som Alternativ Öst 1, fram till korsningen vid Tegel-
bruksgatan, då alternativ Öst 2 följer väg 76. Längs 
vägen finns inga väsentliga kulturmiljöer som skulle 
påverkas av en ny gång- och cykelväg och alternativet 
bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

I alternativ Öst 2 berörs ingen fornlämning men ett 
fåtal ligger nära planerad utbyggnad. Se tabell 6.4.

Sammantaget
Sammantaget anses Älvkarlebys kyrkomiljö med om-
givande bebyggelse, trädalléer och gamla vägsträck-
ning vara mest känsliga för påverkan. Alternativ Öst 
1 och Öst 2 innebär en gång- och cykelväg genom den 
värdefulla och känsliga miljön och riskerar därför att 
orsaka störst påverkan på kulturmiljön av de före-
slagna alternativen.

6.7.3 Naturmiljö
Nollalternativet 
Nollalternativet påverkar inte naturmiljön eftersom 
ingen utbyggnad av gång- och cykelväg sker.

Alt Väst 
När alternativet följer befintlig väg görs mindre intrång 
i naturmark vid sidan av vägen. Här finns naturmark 
som har påtagligt eller visst naturvärde, naturvärdes-
klass 3 och 4, alldeles intill vägen. Ett flertal rödlistade 
och fridlysta arter har observerats nära vägen. Vägen 
går till stor del genom område inom naturvårdspro-
gram och ett par områden vid vägen ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen. I fortsatt naturvärdesinven-
tering ingår att undersöka artrikedomen längs vägkan-
terna så att gång- och cykelvägen kan lokaliseras till 
den sida där den gör minst skada.

Vid en eventuell nysträckning väster om Västanån bör 
den läggas så långt västerut att ingen skyddsvärd natur 
påverkas, det vill säga väster om utpekade nyckelbio-
toper.

Alt Öst gemensam 
Korridoren ligger inom bevarandevärt odlingslandskap 
och inom naturvårdsprogram i dess norra del. Närmast 
Östanåvägen har området visst naturvärde, naturvär-
desklass 4. En del av odlingslandskapet är planterat 
med gran. I övrigt finns betade hästhagar och en väg 
för träning av travhästar. Det har rapporterats fynd 
av rödlistade och fridlysta arter från området alldeles 
intill Östanåvägen. Markintrånget begränsas till områ-
den med lägre naturvärden.

Tabell 6.2 Förekommande fornlämningar enligt FMIS inom alterntiv Öst 1 och Öst 2 gemensam. 

Socken Raä nr Antikvarisk bedömning Lämningstyp Kommentar
Älvkarleby 356 Uppgift om Småindustriområde Plats för såg- och mjölkvarnar

Älvkarleby 359 Fornlämning Flottningsanläggning Flottningsränna/sågränna

Älvkarleby 353 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

By/gårdstomt Överboda gårdstomt

Älvkarleby 178:1 ÖKL Byggnad annan Prästgård med uthus

Älvkarleby 357 ÖKL By/gårdstomt Gårdstomt

Älvkarleby 195:1 ÖKL Minnesmärke Minnessten

Tabell 6.3 Förekommande fornlämningar enligt FMIS inom alterntiv Öst 1. 

Tabell 6.4 Förekommande fornlämningar enligt FMIS inom alterntiv Öst 2. 

Tabell 6.1 Förekommande fornlämningar enligt FMIS inom alterntiv Väst. 

Socken Raä nr Antikvarisk bedömning Lämningstyp Kommentar
Älvkarleby 21:1 Fornlämning Vägmärke Milstolpe

Älvkarleby 23:1 Fornlämning Milstolpe Endast postament bevarat

Älvkarleby 22:1 Fornlämning Gravfält Gravfält med 109 gravar.

Älvkarleby 15:1 Uppgift om Fyndplats 

Älvkarleby 429 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

By/gårdstomt Bytomt för Västanå

Älvkarleby 14:1 Gravfält Bevakningsobjekt Delundersökt 1949

Älvkarleby 16:1 Uppgift om Samlingsplats Marknadsplats

Älvkarleby 37:1 Fornlämining Fästning/Skans Bevarade delar av skansanläggning

Älvkarleby 268 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

Minnesmärke

Älvkarleby 481 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila

Socken Raä nr Antikvarisk bedömning Lämningstyp Kommentar
Älvkarleby 139:1 Övrig kulturhistorisk lämning 

(ÖKL)
Övrigt Fattigbössa

Älvkarleby 123:1 ÖKL Fornlämningsliknande lämning Hög

Älvkarleby 132:1 Undersökt och borttagen Bro Plats för stenvalvsbro

Älvkarleby 124:1 ÖKL Förtöjningsanläggning Järnring fästade i berget

Älvkarleby 490 Bevakningsobjekt Fiskeläge Område med sjöbodar

Älvkarleby 491 ÖKL By/gårdstomt Bytomt efter Östanå/Älvkarleby

Älvkarleby 125:1 ÖKL Färdväg Vägbank till färjeställe

Älvkarleby 7:1 Uppgift om Övrigt Färjeställen

Socken Raä nr Antivkvarisk bedömning Lämningstyp Kommentar
Älvkarleby 21:1 Fornlämning Vägmärke Milstolpe

Älvkarleby 469 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila

Älvkarleby 481 Övrig kulturhistorisk lämning 
(ÖKL)

Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila



34

Längs Östanåvägen finns flera alléer av lövträd, fram-
för allt lönn, som måste tas hänsyn till. Träden är grova 
och växer mycket nära vägen. De förekommer på båda 
sidor av vägen. Alléerna utgör biotopskydd och ska så 
långt som möjligt skyddas mot skada. I fortsatt inven-
tering ingår att undersöka lövträden och artrikedomen 
längs vägkanterna så att anläggningen av gång- och 
cykelvägen kan styras till den sida där den gör minst 
skada.

Alt Öst 1
Tegelbruksvägen ligger inom område för bevarande-
värt odlingslandskap. Norra delen av korridoren ligger 
delvis inom naturvårdsprogram. Naturområdena har 
till största del vissa naturvärden men höga eller högsta 
naturvärde (klass 1) förekommer nära både Tegelbruks- 
och Långsandsvägen. Längs Långsandsvägen förekom-
mer de klassade naturvärdena enbart väster om vägen. 
Det har gjorts några fynd av rödlistade arter nära 
Tegelbruksvägen. Intrången på några meters bredd 
sker i anslutning till befintlig väg. I fortsatt inventering 
ingår att undersöka artrikedomen längs vägkanterna 
så att anläggningen av gång- och cykelvägen kan styras 
till den sida där den gör minst skada.

Alt Öst 2
Längs väg 76 är naturvärdena låga med vissa undantag 
där ängs- och betesmark förekommer samt områden 
med högre naturvärden. Bevarandeområde för odlings-
landskapet ansluter mot väg 76 väster om vägen. Ett 
antal observationer av fridlysta och rödlistade arter 
har rapporterats från områden i närheten av vägen. I 
fortsatt inventering ingår att undersöka artrikedo-
men längs vägkanterna och naturmiljön i övrigt så att 
anläggningen av gång- och cykelvägen kan styras till 
område där den gör minst skada.

Sammantaget
Sammantaget finns höga naturvärden i anslutning till 
alla alternativa korridorer men generellt är skydds-
värdena ofta lägre i nära anslutning till befintliga 
vägar. I Alt Väst förekommer flest fynd av skydds-
värda arter nära vägen. Vilka intrång som uppstår 
styrs till stor del i den mer detaljerade projekteringen 
inom slutlig korridor. Generellt gäller att fortsatt 
inventering får styra var gång- och cykelvägen ska 
läggas inom vald korridor för att minska skadorna på 
naturmiljön. Inget av alternativen kan sägas vara di-
rekt alternativskiljande med avseende på naturmiljön 
men troligen kan det bli svårare att undvika intrång 
i känslig naturmiljö i Alt Väst. Alt Öst medger större 
förutsättningar att undvika intrång i naturmiljön.

6.7.4 Yt- och grundvatten inklusive strandskydd
Nollalternativet
Nollalternativet påverkar inte yt- och grundvatten 

eftersom ingen utbyggnad av gång- och cykelväg sker.

Alt Väst 
Korridoren ligger inom strandskyddat område i södra 
delen av utredningsområdet. Här är området längs 
strandlinjen avskilt genom Västanåvägen och bebyg-
gelse till stor del vilket gör att strandskyddets syfte inte 
påverkas av en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvä-
gen kommer att i så hög grad som möjligt läggas där 
naturmiljön är mindre känslig eller skyddsvärd.

Vattendrag som passeras är Dalälven i södra utred-
ningsområdet. Korridoren följer längs Karl XIII:s bro. 
Ingen ny bro eller breddning av befintlig bro är aktuell. 
Inget annat vattendrag passeras. Markavvattnings-
företaget vid golfbanan i Västanån berörs inte. Inga 
miljökvalitetsnormer i ytvatten påverkas.

Korridoren ligger inom vattenskyddsområde i dess 
södra del samt följer i sin större del inom område för 
grundvattenmagasinet Uppsalaåsen. Då det inte blir 
aktuellt med djupa schakter eller annan påverkan på 
grundvattnet bedöms inte miljökvalitetsnormerna för 
grundvatten påverkas. Under byggskedet finns risker 
för läckage av drivmedel och kemikalier till grund-
vatten men genom förebyggande säkerhetsarbete kan 
de minskas så att de inte ska behöva inträffa.

Alt Öst gemensam 
En mindre sträckning av korridoren ligger inom 
strandskyddat område. Här finns redan vägar och 
bebyggelse mellan stranden och alternativ korridor. 
Strandskyddets syfte påverkas inte av gång- och cykel-
väg. Gång- och cykelvägen kommer att i så hög grad 
som möjligt läggas där naturmiljön är mindre känslig 
eller skyddsvärd.

Ett mindre tillflöde till Dalälven passeras vid kors-
ningen med Sandvägen vilket kan innebära byte eller 
förlängning av befintlig trumma. Inget markavvatt-
ningsföretag berörs.

Korridoren ligger inom vattenskyddsområde i dess 
södra del. Inga djupa schakter eller annan påverkan 
på grundvattnet behöver utföras. Under byggskedet 
finns risker för läckage av drivmedel och kemikalier till 
grundvatten men genom förebyggande säkerhetsarbete 
kan de minskas så att de inte ska behöva inträffa.

Alt Öst 1
Korridoren ligger innanför strandskydd från Dalälven 
och Bosjöbäcken i norra delen av utredningsområdet. 
Gång- och cykelvägen kommer att läggas längs befint-
lig väg där strandskyddets syften inte påverkas och där 
naturmiljön är mindre känslig. Ett markavvattningsfö-
retag vid Tegelbruket berörs om breddning av befintlig 

väg krävs. I annat fall berörs det inte. Bosjöbäcken 
passeras vid Överboda. Vattendraget kommer inte att 
beröras av arbeten i vatten då ingen breddning av pas-
sagen över bäcken behöver göras. Miljökvalitetsnor-
merna bedöms inte påverkas. 

Uppsalaåsen ligger utanför korridoren men planerad 
överfart över väg 76 ligger nära grundvattenmagasinet. 
Grundvattenpåverkan måste studeras vidare om en 
planskild korsning ska byggas i detta läge. Risken för 
påverkan av eventuella föroreningar från en före detta 
sanerad bensinstation måste utredas. Under byggske-
det finns risker för läckage av drivmedel och kemikalier 
till grundvatten men genom förebyggande säkerhetsar-
bete kan de minskas så att det inte ska behöva inträffa.

Alt Öst 2
Där korridoren passerar Dalälven berörs strandskyddat 
område. Då gång- och cykelvägen läggs intill befintlig 
väg påverkas inte strandskyddets syften. Naturvär-
dena är låga i detta område. Korridoren följer befintlig 
vägbro över Dalälven. Älven kommer inte beröras av 
arbeten i vatten och inga miljökvalitetsnormer påver-
kas. Inga andra vattendrag passeras och inga markav-
vattningsföretag berörs.

En stor del av väg 76 passerar Uppsalaåsen i norra 
delen av utredningsområdet men ligger inte inom 
vattenskyddsområde. Inga djupa schakter eller annan 
påverkan på grundvattnet planeras. Under byggskedet 
finns risker för läckage av drivmedel och kemikalier till 
grundvatten men genom förebyggande säkerhetsarbete 
kan de minskas så att de inte ska behöva inträffa.

Sammantaget
Sammantaget blir påverkan på yt- och grundvatten 
samt strandskydd litet i alla utbyggnadsalternativen. 
I nollalternativet blir det ingen påverkan alls. I alla 
utbyggnadsalternativen planeras gång- och cykelvä-
gen intill befintliga vägar i mindre känsliga områden 
och påverkar inte strandskyddets syften. Inga broar 
eller breddningar av passager över vattendrag plane-
ras i något av alternativen. Ett markavvattningsföre-
tag kan beröras i Alt Öst 1. För grundvattnet kan alla 
byggnationer innebära risker under byggtiden. Inga 
djupa schakter planeras. I Alt Öst 1 bör påverkan på 
grundvattnet studeras från planerad planskild pas-
sage över väg 76. 

6.7.5 Hushållning med naturresurser
Nollalternativet 
Nollalternativet påverkar inte jordbruks- och skogs-
mark eftersom ingen utbyggnad av gång- och cykelväg 
sker. Inga andra naturresurser ianspråktas.

Alt Väst 
Korridoren följer längs Västanåvägen och tar endast 
liten mark i anspråk. Undantag är den västligaste delen 
av korridoren som kräver cirka en kilometer nysträck-
ning genom framför allt skogsmark. Här blir påverkan 
mindre om skogskanter och fastighetsgränser kan 
följas samt att befintliga vägar och stigar används i så 
stor utsträckning som möjligt.

Ett par områden längs Västanåvägen som har pekats ut 
i ängs- och betesmarksinventeringen måste tas hänsyn 
till så att intrång kan undvikas. Där gång- och cykelba-
nan kan följa befintlig väg fås endast liten påverkan på 
jordbruks- och skogsmark.

Alt Öst gemensam 
Korridoren följer längs befintlig väg och medför inget 
intrång på jordbruks- eller skogsmark.

Alt Öst 1 
Vid Tegelbruket finns utpekade bevarandeområden för 
odlingslandskapet. Korridoren följer befintlig väg med 
några meters markintrång i framförallt jordbruksmar-
ken.

Alt Öst 2 
Korridoren följer längs befintlig väg och medför endast 
mindre intrång på jordbruks- eller skogsmark.

Sammantaget
Sammantaget kan utbyggnadsalternativen Alt Väst 
och Alt Öst 1 få större påverkan på skogs- och jord-
bruksmark än övriga alternativ. Intrången i Alt Väst 
begränsas om gång- och cykelvägen läggs i östra 
delen av denna korridor, utan nysträckning. De totala 
intrången blir små. Generellt gäller att utbyggnadsal-
ternativen innebär att naturresurser som sand, grus, 
fossila bränslen med mera kommer att behövas för att 
täcka material- och energibehov. De olika alternati-
ven skiljer sig inte mycket åt i detta avseende.

6.7.6 Människors hälsa
Nollalternativet 
Nollalternativet medverkar inte till intrång eller stör-
ning för boende eftersom ingen utbyggnad av gång- 
och cykelväg sker. Däremot är möjligheterna till att 
välja gång- och cykel som transportmöjlighet liten vil-
ket är negativt ur hälsosynpunkt. Detta gäller särskilt 
barn som kan behöva skjutsas med bil av föräldrar och 
andra vuxna.
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Alt Väst 
För boende i fastigheter som berörs med markinlösen 
kan känslan av att bli av med tomtmark och eventuella 
planteringar, häckar, träd etc. upplevas negativt. Cirka 
20 fastigheter kan komma att beröras om gång- och 
cykelvägen läggs intill Västanåvägen genom centrala 
delen av byn. Färre fastigheter berörs om sträckningen 
läggs väster om centrala Västanån. Möjligheten att 
kunna gå och cykla till grannar, rekreationsområden 
och andra målpunkter kan ge stora hälsovinster, fram-
för allt vintertid.

Alt Öst gemensam 
För boende i fastigheter som berörs med markinlösen 
kan känslan av att bli av med tomtmark och eventuella 
planteringar, häckar, träd etc. upplevas negativt. Cirka 
35 fastigheter kommer att beröras.

Alt Öst 1
För boende i fastigheter som berörs med markinlösen 
kan känslan av att bli av med tomtmark och eventuella 
planteringar, häckar, träd etc. upplevas negativt. Cirka 
tio fastigheter kommer att beröras.

Alt Öst 2
Längs väg 76 kommer en utbyggnad av en gång- och 
cykelväg inte medföra störningar för boende. Inga 
intrång på tomtmark uppstår. Däremot kan miljön för 
gående och cyklister periodvis vara mer ohälsosam än i 
övriga utbyggnadsalternativ med avseende på luftföro-
reningar och avgaser. I jämförelse med nollalternativet 
är det trots allt bättre att vara aktiv i mindre hälsosam 
miljö än att inte vara aktiv alls.

Sammantaget
Sammantaget gynnas människors hälsa av alla 
utbyggnadsalternativen då gång- och cykel kan bidra 
till ökad aktivitet och minskade lokala utsläpp från 
kallstarter och bilkörning. Störst påverkan på boende 
i form av intrång fås i det gemensamma alternativet 
för alt Öst 1 och 2. Sen tillkommer ytterligare ett tiotal 
i alt Öst 1. I Alt Väst berörs ett 20-tal fastigheter av 
intrång om en västlig dragning väljs. Antalet kan re-
duceras betydligt om en nysträckning i Alt Väst väljs.

7 Samlad bedömning 
7.1 Måluppfyllelse
I detta avsnitt förs ett resonemang kring hur alternati-
ven uppfyller eller motverkar ändamål och projektmål 
samt miljökvalitetsmål.

7.1 1 Ändamål och projektmål
Samtliga utbyggnadsalternativ uppfyller på sitt sätt 
ändamålet, det vill säga bästa möjliga lösning för en 
säker och framkomlig gång- och cykelväg, sett ur ett 
miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 
Inget av alternativen medför påtagliga skillnader i 
miljöpåverkan, tekniska svårigheter eller kostsamma 
lösningar. För- och nackdelar finns för alla alternati-
ven. Alla utbyggnadsalternativen uppfyller säkerhets- 
och framkomlighetsaspekten. Nollalternativet uppfyl-
ler inte ändamålet eftersom det inte medverkar till en 
säker och framkomlig gång- och cykelväg.

Alla alternativen uppfyller projektmålen om effektiva, 
miljömässiga och arbetsmiljömässiga investeringar och 
underhåll.

7.1.2 Transportpolitiska mål
Att anlägga en gång- och cykelväg i ett stråk som blir 
väl använd för ändamålet bedöms bidra positivt till 
de transportpolitiska målen genom att verka för en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning. Alla utbygg-
nadsalternativ är positiva i jämförelse med nollalterna-
tivet. Alt Öst 1 bedöms få mest användare då den ligger 
strategiskt bland bebyggelse med många boende.

7.1.3 Miljökvalitetsmål
Alternativens påverkan på möjligheten att nå miljömå-
len framgår av tabell 7.1.

Sammanfattningsvis blir förutsättningarna att påverka 
miljömålen små oavsett val av alternativ korridor. 
Utbyggnadsalternativen har större positiv påverkan än 
nollalternativet med avseende på begränsad klimat-
påverkan och frisk luft, om gång- och cykel ersätter 
korta transporter med bil. Förutsättningarna för målen 
om vatten påverkas mer, men marginellt, negativt i 
utbyggnadsalternativen än i nollalternativet efter-
som andelen hårdgjorda ytor ökar och vissa risker för 
förorening kan uppstå i byggskedet. Byggande av en 
planskild korsning i Alt Öst 1 kan ge en viss påverkan 
på grundvattnet. 

När det gäller övriga miljömål medför utbyggnadsal-
ternativen viss negativ påverkan på skogs- och jord-
bruksmark samt växt- och djurliv i dess anslutning då 
mark tas i anspråk. Eftersom gång- och cykelvägen 

huvudsakligen läggs i anslutning till befintliga vägar 
blir påverkan liten. Minst negativ påverkan fås i Alt Öst 
2, med undantag av nollalternativet som inte medger 
förutsättningar att påverka miljömålet i någon riktning. 
Utbyggnadsalternativen gynnar de boendes möjlighe-
ter till en trygg gång- och cykelväg vilket inte nollalter-
nativet gör. Detta är positivt för en god bebyggd miljö.

7.2 Uppfyllande av krav enligt miljöbalken
7.2.1 Allmänna hänsynsregler
Kunskapskravet uppfylls genom utförda utredningar, 
inventeringar och samråd. Försiktighetsmått för att 
minska skador på hälsa och miljö kommer att föreslås 
när vald lokalisering har gjorts. Hushållningsprinci-
pen beaktas genom att så långt som möjligt använda 
material från närområdet och undvika massöverskott. 
I valet av lokalisering tas även hänsyn till resursåtgång 
i valet av korridor. Genom denna utredning bedöms 
vilken lokalisering som medför minsta intrång och 
olägenhet och samtidigt uppfyller ändamål och pro-
jektmål samt samhällsekonomiska kostnadsramar. 

7.2.2 Bestämmelser för hushållning med mark-
och vattenområden
Riksintressen
Inget av alternativen påverkar något riksintresse då 
de inte förändrar förutsättningarna för riksintressena 
genom exempelvis intrång eller yttre påverkan i känslig 
miljö eller visuell störning. Detta gäller riksintresse 
friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljö samt skyddade 
vattendrag. Riksintresse kommunikationer påverkas 
inte heller då ingen förändring av trafikeringsförutsätt-
ningarna längs väg 76 kommer att ske.

Jordbruks- och skogsmark
I alla alternativ sker mindre intrång i jordbruks- eller 
skogsmark. Intrången är begränsade till mark intill 
befintliga vägar med undantag av en mindre sträck-
ning i Alt Väst där nydragning i skogsmark kan bli 
aktuell. Intrången begränsas till maximalt fem meters 
bredd vid sidan av befintliga vägar. I de flesta fall blir 
intrången mindre. Genom att mark tas i anspråk intill 
befintliga vägar sker ingen ytterligare uppsplittring av 
bruksenheter. Vid nydragningen i Alt Väst bör detta 
ses över så att gång- och cykelvägen om möjligt kan 
följa fastighetsgränser och naturliga gränser mellan 
skog och öppen mark. Nydragningen av en gång- och 
cykelväg kommer att ta i anspråk cirka fem meters 
bredd av i huvudsak skogsmark.

7.2.3 Miljökvalitetsnormer
Anläggande av gång- och cykelväg, oavsett alternativ 
korridor, bedöms inte medverka till försämring av mil-
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Miljömål Påverkan
Begränsad klimatpåverkan Oavsett val av utbyggnadsalternativ är en välutnyttjad gång- och cykelväg positiv för måluppfyl-

lelsen. Nollalternativet främjar inte gång- och cykeltrafiken. I Länsstyrelsens analys av miljömålet 
ingår en fortsatt utbyggnad av cykelvägar som en parameter för att uppnå målet.

Frisk luft Även målet om frisk luft är oberoende av utbyggnadsalternativ. En utbyggnad av gång- och cykel-
trafik gynnar möjligheterna att uppnå miljömålet, till skillnad mot nollalternativet.

Levande sjöar och vattendrag Huvuddelen av Uppsala läns vattendrag, knappt 90 procent, är fysiskt påverkade. Exempel på 
påverkan i vattendragen är markavvattning, grävningar, brukad mark eller tätorter i vattendragets 
närhet. För att nå miljömålen regionalt behöver vattendrag restaureras genom att bland annat ta 
bort vandringshinder. Tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna är också viktig. Gång- och 
cykelvägen läggs huvudsakligen längs befintliga vägar och förändrar inte strandskyddets syften 
kring Dalälven i något alternativ. Alt Öst 1 passerar Bosjöbäcken men passagen kräver ingen 
breddning och inget arbete i vatten. Påverkan på dikningsföretag i Alt Öst 1 vid Tegelbruket måste 
studeras vidare. Sammantaget motverkas inte målet för någon av de alternativa korridorerna.

Grundvatten av god kvalitet Länsstyrelsen pekar ut exploatering som ett hot mot miljömålet om grundvatten. Med planerad 
gång- och cykelväg motsvarar den utökade arealen hårdgjord yta en liten andel inom utrednings-
området. Inom utredningsområdet finns i övrigt gott om ytor för infiltration och avrinning. Endast 
i  Alt Väst finns förslag till nysträckning i en mindre del. I alla korridorer är ambitionen, där så är 
möjligt, lägga gång- och cykelvägen i anslutning till befintlig vägyta. Dagvatten från en gång- och 
cykelväg är relativt rent och bör inte påverka miljökvalitetsnormerna för grundvattnet. I Alt Öst 1 be-
höver en planskild passage anläggas vid vägkorsningen mellan väg 76 och Tegelbruksvägen. En 
gång- och cykelport alternativt gång- och cykelbro kan påverka grundvattnet. Läget för bron eller 
porten ligger utanför vattenskyddsområde och utanför grundvattenmagasinet för åsen men ligger i 
dess närhet. Fortsatta utredningar måste göras så att miljökvalitetsnormerna inte påverkas. I övrigt 
görs inga åtgärder som påverkar yt- och grundvatten på ett sådant sätt att miljömålet motverkas. 
Enligt Länsstyrelsen pågår fortfarande stora uttag av naturgrus ur områden som kan vara av vikt 
för framtida vattenförsörjning. Detta projekt kommer inte använda naturgrus. Nollalternativet påver-
kar inte miljömålet, varken positivt eller negativt.

Levande skogar Inget av utbyggnadsalternativen påverkar skog i stor omfattning. I nollalternativet påverkas ingen 
skog. I den västra sträckningen av Alt Väst finns tallskog som kan påverkas i mindre utsträckning. 
Ingen påverkan sker i gammal skog med påtagliga naturvärden om intrång i förekommande nyck-
elbiotoper undviks. Inget av alternativen anses påverka miljömålet.

Ett rikt odlingslandskap Tillgången på jordbruksmark runt våra tätorter minskar på grund av exploatering vilket medför 
ändrad markanvändning på den ianspråktagna marken men även ändrade brukningsegenskaper 
i närområdet (uppsplittring av brukningsenheter och förorenings- och störningsrisker med mera). 
Detta utgör ett hot för att inte uppnå miljömålet regionalt. De alternativa korridorerna följer i huvud-
sak längs befintliga vägar. Störst intrång på jordbruksmark görs i Alt Väst och Alt Öst 1. I övrigt är 
påverkan på miljömålet försumbar. Nollalternativet medför ingen påverkan på miljömålet.

God bebyggd miljö Alla utbyggnadsalternativ är positiva för miljömålet då en gång- och cykelväg gynnar en hållbar ut-
veckling och möjligheterna att minska buller och avgaser från bilanvändningen lokalt. Nackdelen är 
att både Alt Väst och Öst medför intrång på tomtmark. Största intrången görs i de östliga alterna-
tiven längs Östanåvägen. Nollalternativet är positivt för måluppfyllelsen då det inte medför intrång 
men negativt då det inte gynnar de boendes möjligheter till en trygg gång- och cykelväg.

Ett rikt växt- och djurliv Jordbrukslandskapet och skogen har störst andel både vanliga och rödlistade arter. Inom skogs-
marken krävs större hänsyn vid avverkningar samt störningar i form av brand, översvämningar 
och hävd. Inom jordbrukslandskapet behövs bland annat åtgärder för att hålla marker öppna och 
bibehålla småbiotoper. Genom att få kunskap via naturinventering och lokalisera gång- och cykel-
vägen till mark med lägre skyddsvärden blir påverkan på miljömålet liten i utbyggnadsalternativen. 
I nollalternativet påverkas inte miljömålet.

Tabell 7.1 Alternativens möjligheter att påverka uppfyllelsenav miljömålen. jökvalitetsnormer för luft, buller eller vatten. Bedöm-
ningen förutsätter att noggrannare utredningar om 
risker för förorening av vatten och grundvatten görs 
för det alternativ som väljs och att erforderliga skydds-
åtgärder vidtas under byggtiden. Inget av alternativen 
bedöms påverka miljökvalitetsnormerna mer än något 
annat.

7.3 Effekter och konsekvenser
I tabell 7.2 har de viktigaste effekterna och konsekven-
serna för olika aspekter sammanställts för respek-
tive alternativ. Jämförelse görs med nollalternativet. 
Tabellen är uppdelad i miljö- och hälsoaspekter, som 
är kopplade till lokaliseringsprincipen, samt övriga 
aspekter, däribland kostnader, som har betydelse med 
hänsyn till skälighetsprincipen.

I tabellen anges negativa effekter och konsekvenser 
i en tregradig värdeskala enligt nedan i form av små, 
måttliga eller stora effekter och konsekvenser eller sva-
ga positiva respektive positiva konsekvenser. Inga ef-
fekter och konsekvenser motsvarar inga till försumbara 
negativa konsekvenser.

Bedömningsgrunderna för de olika aspekterna skiljer 
sig åt vilket innebär att effekter och konsekvenser mel-
lan de olika aspekterna inte kan jämföras med varan-
dra. 

7.4 Slutsats av samlad bedömning
Utbyggnadsalternativen, till skillnad mot nollalterna-
tivet, gynnar utvecklingen mot en mer hållbar livsstil. 
De medför även ökad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

Inget av de föreslagna alternativa korridorerna framgår 
som omöjliga att genomföra på grund av att de medför 
stora negativa konsekvenser eller inte är byggbara av 
andra anledningar. Problem med trånga vägavsnitt 
kan lösas genom att välja andra lösningar än regelrätta 
gång- och cykelvägar, dock med bibehållen trafiksäker-
het. Nollalternativet innebär minst negativa konse-
kvenser för miljön och ekonomin. Till dess nackdelar 
är att det inte uppfyller ändamålet med projektet vilket 
medför negativa konsekvenser för boende och trafikan-
ter.

Utmärkande negativa konsekvenser för alla utbygg-
nadsalternativen är intrång på tomtmark i trånga väg-
avsnitt med bebyggelse nära vägarna. Detta är särskilt 
påtagligt i den gemensamma korridoren för de östliga 
alternativen. I alt Väst kan intrång till stor del kringgås 
genom att välja en genare sträckning i skogs- och be-
tesmark, väster om Västanån. Visst intrång i jordbruks-
mark fås i alla alternativ men framför allt i Alt Väst och 

Alt Öst 1 när breddning i anslutning till befintlig väg 
behöver göras i det öppna landskapet.

Med hänsyn till förekommande skyddsvärden i natur- 
och kulturmiljön bedöms lokaliseringen av gång- och 
cykelvägen inom vald korridor kunna styras så att 
konsekvenserna blir små till måttliga. Alt Väst bedöms 
kunna ge större konsekvenser avseende naturmiljö 
(skyddsvärda arter) medan de östliga alternativen be-
döms kunna ge större konsekvenser avseende kultur-
miljö (kyrkomiljön i Älvkarleby).

I både Alt Väst och Alt Öst 1 är den trevliga omgiv-
ningen och genare sträckningen tilltalande ur upple-
velseperspektivet för användaren. Alt Väst innebär en 
framkomligare gång- och cykelväg med färre kors-
ningspunkter för in- och utfarter. Sträckningen längs 
väg 76 som i Alt Öst 2 kan upplevas som en omväg. 
Omgivningen här är inte lika tilltalande som i övriga 
alternativ då den är mer utsatt för buller och avgaser. I 
Öst 2 finns däremot färre skyddsvärden att ta hänsyn 
till.

Under samråd har för- och nackdelar med alla alterna-
tiv framkommit. En genomgående synpunkt har varit 
önskemål om ett både västligt och östligt alternativ. 
Men i valet av ett alternativ framgår att Alt Väst till-
fredsställer ett mer akut behov av en gång- och cykel-
väg. I Västanå finns ingen möjlighet att gå eller cykla 
på andra vägar än Västanåvägen där olycksrisken är 
hög. På östra sidan av Dalälven finns delvis möjlighe-
ter att gå och cykla via omvägar på mindre trafikerade 
villagator även om vissa trafikfarliga avsnitt inte kan 
undvikas.
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Tabell 7.2 Samlad bedömning. 

Miljö- och hälso-
aspekter

Nollalternativ Alt Väst Alt Öst 1 och 2 (gemensam) Alt Öst 1 Alt Öst 2

Riksintressen Ingen påverkan sker. Ingen påverkan sker. Ingen påverkan sker. Ingen påverkan sker. Ingen påverkan sker.

Landskapsbild Ingen påverkan sker.

Alternativet följer befintlig väg och innebär en större sam-
manlagd vägbredd vilket medför påverkan på befintlig 
landskapsbild.  Alternativet ska anpassas till naturliga 
gränser mellan öppen mark och skogsmark. Den västliga 
dragningen genom skogsmark innebär en liten ändring på 
landskapsbilden genom att skogsmark tas i anspråk. De 
negativa konsekvenserna blir små.

Detta alternativ löper genom ett område där värdefull miljö 
och trädallér ligger i direkt anslutning till den befintliga 
vägen. Då alternativet följer befinlig väg kan det innebära 
negativa konsekenser på landskapsbilden om det görs 
intrång på trädalleér och värdefull miljö. De negativa konse-
kvenserna blir små-måttliga.

Detta alterntiv följer befintlig väg och där den korsar riksväg 
76 kommer en planskild vägkorsning behöva anläggas 
vilket innebär ett större intrång på landskapsbilden. Genom  
god utforming av vägkorsningen och kringliggande mark 
kan de negativa konsekvenserna på landskapsbilden mins-
kas. De negativa konsekvenserna blir små.

Alternativet följer riksväg 76 och innebär försumbara 
negativa konsekvenser på landskapsbilden. 

Kulturmiljö Ingen påverkan sker.

Alternativ väst följer befintlig väg vilket medför risk för 
intrång i ett flertal registrerade fornlämningar, om inte dessa 
beaktas vid planläggningen av vägen, exempelvis Västanå 
gravfält. Ingen utbyggnad eller skadlig påverkan sker vid 
riksintresset Älvkarlebyfallen. Sammantaget bedöms alt 
Väst innebära måttliga negativa konsekvenser.

Kulturmiljövärdena är mest känsliga vid Älvkarleby kyrka, 
där både bebyggelse, murar och trädalléer ligger mycket 
nära och omedelbart intill vägen. En breddning av befintlig 
väg i denna del kan innebära en mycket stor påverkan och 
intrång på kulturmiljön med stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Särskilt känsliga avsnitt i alternativ Öst 1 är avsnittet vid 
Tegelbruket där bebyggelsen ligger mycket nära vägen. 
Alternativets intrång i kultur- och bebyggelsemiljön bedöms 
innebära små negativa konsekvenser.

Inom alternativet finns inga väsentliga kulturmiljöer. 
Alternativet bedöms inte innebära några negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Naturmiljö Ingen påverkan sker.

Flera fynd av skyddsvärda arter har påträffats nära vägen. 
Genom att välja vilken sida av befintlig väg gång- och 
cykelvägen ska läggas på utifrån planerad naturvärdes-
inventering, finns förutsättningar för att minska intrång i 
dessa. Vid en västlig dragning förbi Västanån blir påverkan 
liten om skyddsvärd naturmiljö (nyckelbiotoper) undviks. De 
negativa konsekvenserna blir små-måttliga.

Om intrång och skada på alleér och grova lövträd  kan und-
vikas blir de negativa konsekvenserna små. Om det inte går 
blir konsekvenserna större beroende på grad av påverkan. 
De negativa konsekvenserna blir små-måttliga.

Vissa naturvärden finns inom korrodidoren. Genom att 
välja vilken sida av befintlig väg gång- och cykelvägen ska 
läggas på utifrån planerad naturvärdesinventering, kan 
påverkan bli liten. De negativa konsekvenserna blir små.

Enstaka observationer av fridlysta och rödlistade 
arter har påträffats nära väg 76. Genom att välja 
lokalisering inom korridoren utifrån planerad natur-
värdesinventering, kan påverkan bli liten. De negativa 
konsekvenserna blir små.

Yt- och grundvatten Ingen påverkan sker.

Korridoren ligger inom vattenskyddsområde i dess södra 
del samt följer i sin större del inom område för grundvat-
tenmagasinet Uppsalaåsen. Inga arbeten i vatten kommer 
att utföras. Konsekvenserna för yt- och grundvatten blir 
försumbara.

Korridoren ligger inom vattenskyddsområde i dess södra 
del. Inga arbeten i vatten kommer att utföras. Konsekven-
serna för yt- och grundvatten blir försumbara.

Ett markavvattningsföretag vid Tegelbruket kan eventuellt 
beröras vid breddning av befintlig väg. Planerad planskild 
passage ligger nära grundvattenmagasinet för Uppsa-
laåsen. Risken för föroreningar måste utredas. Konse-
kvenserna för yt- och grundvatten blir små om planerad 
miljöhänsyn tas.

En stor del av väg 76 passerar Uppsalaåsen i norra 
delen av utredningsområdet men ligger inte inom 
vattenskyddsområde. Inga arbeten i vatten planeras. 
Konsekvenserna för yt- och grundvatten blir försum-
bara.

Naturresurser/jord- 
och skogsbruk Ingen påverkan sker.

Korridoren följer längs Västanåvägen och tar endast liten 
mark i anspråk, förutom en eventuell västlig dragning 
som innebär cirka en kilometer nysträckning i framför allt 
skogsmark. Konsekvenserna blir små om befintliga fastig-
hetsgränser och naturliga gränser mellan skogs- och öppen 
mark följs. Korridoren följer längs befintlig väg och medför inget intrång 

på jordbruks- eller skogsmark. Inga konsekvenser uppstår.

Vid Tegelbruket finns utpekade bevarandeområden för od-
lingslandskapet. Här tas några meter i anspråk på en sida 
av befintlig väg. De negativa konsekvenserna bli små.

Korridoren följer längs befintlig väg och medför endast 
mindre intrång på jordbruks- och skogsmark. De 
negativa konsekvenserna blir små.

Människors hälsa och 
boendemiljö - intrång

Inga intrång på tomtmark 
uppstår.

Intrånget på tomtmark kan undvikas i en västlig dragning. I 
en östlig dragning kan vissa intrång i tomtmark ske (ca 20 
fastigheter). De negativa konsekvenserna blir små-måttliga.

Intrången på tomtmark kan bli påtagliga (ca 35 fastigheter) 
och de negativa konsekvenserna måttliga.

Visst intrång kommer att ske på tomtmark (ca 10 fastighe-
ter). Små negativa konsekvenser kan uppstå.

Inget intrång sker på tomtmark och inga konsekvenser 
uppstår till följd av detta.

Människors hälsa och 
boendemiljö - hälsa

Ingen möjlighet till en 
trygg och säker gång- och 
cykelväg fås vilket ger små 
negativa konsekvenser.

Positiva konsekvenser för hälsan kan uppstå med en trygg 
och säker gång- och cykelväg.

Positiva konsekvenser för hälsan kan uppstå med en trygg 
och säker gång-och cykelväg.

Positiva konsekvenser för hälsan kan uppstå med en trygg 
och säker gång- och cykelväg.

Positiva konsekvenser för hälsan kan uppstå med en 
trygg och säker cykelväg men i jämförelse med andra 
alternativ är hälsoaspekerna lägre då gång- och cykel-
vägen ligger längs en högtrafikerad väg. De positiva 
konsekvenserna blir svaga. 

Störningar under 
byggskedet

Inga störningar eller konse-
kvenser uppstår.

Byggarbeten kommer att ske nära boende vilket kan orsaka 
störningar från fordon och maskiner. Måttliga men övergå-
ende negativa konsekvenser uppstår.

Byggarbeten kommer att ske nära boende vilket kan orsaka 
störningar från fordon och maskiner. Måttliga men övergå-
ende negativa konsekvenser uppstår.

Byggarbeten kommer att ske nära boende vilket kan orsaka 
störningar från fordon och maskiner. Måttliga men övergå-
ende negativa konsekvenser uppstår.

Byggarbetena sker på relativt stort avstånd från boen-
de vilket medför att endast små negativa konsekven-
ser uppstår. Under tiden arbeten på bron över väg 76 
pågår kan de orsaka störningar i trafiken på väg 76.
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Tabell 7.2 Samlad bedömning. 

Övriga aspekter

Nollalternativ Alt Väst Alt Öst 1 och 2 (gemensam) Alt Öst 1 Alt Öst 2

Trafik och användar-
gruppen

Oskyddade trafikanter hänvisas även fort-
sättningsvis till trafikerade och otrygga vä-
gar. Små negativa konsekvenser uppstår.

Alternativet innebär hög tillgänglighet för boende väster om 
Dalälven men innebär en stor omväg för boende öster om 
Dalälven. Lokaliseringen innebär en trevlig sträckning för 
lokala och långväga användare med mycket bra framkom-
lighet. Trafiksäkerheten blir mycket högre än i nollalterna-
tivet. Konsekvenserna blir starkt positiva i förhållande till 
nollalternativet.

Alternativet gynnar en större användargrupp än det västra 
alternativet då det innebär hög tillgänglighet för boende 
öster om Dalälven. Konsekvenserna för boende väster om 
Dalälven blir oförändrade sett till nollalternativet då de inte 
får tillgång till en gång- och cykelväg. Trafiksäkerheten blir 
högre än i nollalternativet men troligen lägre än i Alt Väst. 
Alternativet innebär en fin trafikantupplevelse och framkom-
lighet i jämförelse med nollalternativet. Konsekvenserna blir 
positiva.

Alternativet utgör en trevlig sträckning för lokala 
och långväga användare. Trafiksäkerheten blir 
högre än i nollalternativet. Konsekvenserna blir 
positiva då många användare kan fångas upp 
som bor nära den totala korridoren med den 
södra delen längs Östanåvägen inräknad.

Sträckan längs väg 76 innebär en omväg för 
lokala användare. Upplevelsevärdet är lågt på 
grund av intilliggande trafik. Utblickarna över land-
skapet är färre än i Alt Öst 1. Trafiksäkerheten blir 
högre än i nollalternativet. Konsekvenserna blir 
svagt positiva.

Lokalsamhället och 
dess utveckling

Alternativet bidrar inte till den lokala 
utvecklingen.

Bra gång- och cykelvägar som kan nås av många och har 
god anslutning till många målpunkter är attraktivt vid val av 
boende. Gång- och cykelvägar bidrar även till ett mer håll-
bart lokalsamhälle. Alternativet innebär positiva konsekven-
ser för den lokala utvecklingen. 

Bra gång- och cykelvägar som kan nås av många och har 
god anslutning till många målpunkter är attraktivt vid val 
av boende. Gång- och cykelvägar bidrar även till ett mer 
hållbart lokalsamhälle. Denna sträckning är centralt och bra 
placerad i samhället. Alternativet innebär positiva konse-
kvenser för den lokala utvecklingen. 

Bra gång- och cykelvägar som kan nås av många 
och har god anslutning till många målpunkter är 
attraktivt vid val av boende. Gång- och cykelvä-
gar bidrar även till ett mer hållbart lokalsamhälle. 
Alternativet innebär positiva konsekvenser för den 
lokala utvecklingen. 

Bra gång- och cykelvägar som kan nås av många 
och har god anslutning till många målpunkter är 
attraktivt vid val av boende. Gång- och cykelvä-
gar bidrar även till ett mer hållbart lokalsamhälle. 
Alternativet innebär positiva konsekvenser för den 
lokala utvecklingen.

Byggbarhet Ingen byggnation blir aktuell.

Inga geotekniska  eller vägtekniska hinder finns  för alter-
nativet. Svårigheten är trånga vägavsnitt med omgivande 
bebyggelse och tomtmark om en östllig dragning inom 
korridoren väljs.

Inga geotekniska  eller vägtekniska hinder finns  för alterna-
tivet. Svårigheten är flera trånga vägavsnitt med omgivande 
bebyggelse och tomtmark.

Inga geotekniska  eller vägtekniska hinder finns  
för alternativet. Svårigheten är en mindre grad av 
trånga vägavsnitt med omgivande bebyggelse 
och tomtmark.

Inga geotekniska  eller vägtekniska hinder finns  
för alternativet.

Ledningar Inga ledningar påverkas. Konsekvenserna av ledningsflytt bedöms bli små. Konsekvenserna av ledningsflytt bedöms bli små. Konsekvenserna av ledningsflytt bedöms bli små. Konsekvenserna av ledningsflytt bedöms bli små.

Kostnader och sam-
hällsekonomi Inga kostnader uppstår.

Kostnaderna motsvarar förväntad nivå för en gång- och 
cykelväg.

Kostnaderna motsvarar förväntad nivå för en gång- och 
cykelväg.

Kostnaderna motsvarar förväntad nivå för en 
gång- och cykelväg. Kostnader för en planskild 
passage tillkommer.

Kostnaderna motsvarar förväntad nivå för en 
gång- och cykelväg.

Väghållningsansvar Inga konsekvenser uppstår.

Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelväg som 
byggs. 

Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelväg som 
byggs. 

Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelväg 
som byggs, även på sträcka som följer enskild 
väg.

Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelväg 
som byggs. 

Starkt positiva

Positiva konsekven-
ser

Svagt positiva konse-
kvenser

Inga/försumbara 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Stora negativa konse-
kvenser
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8 Fortsatt arbete
8.1 Val av lokaliseringsalternativ
Denna samrådshandling ligger till grund för kommu-
nens och länsstyrelsens sammanvägda synpunkter för 
val av lokaliseringsalternativ samt för Trafikverkets 
slutliga ställningstagande. Beslutet om lokalisering har 
stor betydelse för de miljökonsekvenser som projektet 
ger samt hur väl ändamål och projektmål uppnås. 

Det är viktigt att hitta lämplig lokalisering som bidrar 
till måluppfyllelse med minsta intrång och olägenhet 
till en skälig kostnad. Inom ett lokaliseringsalternativ 
behöver även studeras olika förslag till utformning. 
Detta görs normalt efter val eller beslut om lokalise-
ringsalternativ. I de fall utformningen har betydelse 
för val av lokaliseringsalternativ kan det genomföras 
parallellt. 

8.2 Vidare planläggning
När val av alternativ korridor för gång- och cykelväg 
har gjorts kommer det valda alternativet att studeras 
vidare och detaljutformas. Eftersom Länsstyrelsen har 
beslutat att projektet inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) upprättas. En miljöbeskrivning tas 
fram med uppgifter om verksamhetens förutsebara 
påverkan på människors hälsa och på miljön. Arbetet 
med miljöbeskrivningen ska bedrivas integrerat med 
planering och projektering och bidra till projektets 
miljöanpassning. Den optimala utformningen ur eko-
nomisk, teknisk och miljömässig synpunkt kommer att 
tas fram utifrån samråd och underlagsmaterial. Arbetet 
med miljöanpassning av projektet är en viktig del där 
försiktighetsmått och förebyggande skyddsåtgärder 
föreslås. Här fyller bland annat kommande naturvär-
desinventering i fält en viktig funktion som underlag.

När vägplanen ska kungöras och ställas ut för gransk-
ning får den statusen granskningshandling. I det sista 
steget, efter granskningen, upprättas en fastställelse-
handling. En förutsättning för vägplanen är att den 
samordnas med den kommunala planeringen.

8.3 Sakprövningar
Innan byggarbeten kan påbörjas krävs normalt olika 
tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbal-
ken eller andra lagar såsom kulturmiljölagen samt plan- 
och bygglagen. Dessa är svåra att bestämma i detta 
skede och kommer att preciseras i det fortsatta arbetet 
med planläggning. Utifrån rådande förutsättningar kan 
dessa bli aktuella:

Vattenverksamhet – tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap. miljöbalken kan behövas för grundvat-
tensänkning vid anläggande av en gång- och cykelport 
alternativt grundläggning för en gång- och cykelbro 
(Alt Öst 1).

Markavvattning – omprövning av markavvattningsfö-
retag kan behövas om det berörs enligt 11 kap. miljö-
balken (Alt Öst 1 och 2).

Dispenser enligt kap. 7 miljöbalken – dispenser kan 
behövas från skyddsföreskrifterna i vattenskyddsom-
råde samt för strandskyddsområde.

Artskyddsförordningen - om skyddsvärda och hotade 
djur- och växtarter som omfattas av artskyddsförord-
ningen berörs kan en artskyddsprövning krävas om 
dess livsmiljöer skadas eller förstörs (alla alternativ). 

Fornlämningar - tillstånd enligt kulturminneslagen 
krävs om fornlämningar påverkas (alla alternativ). Ar-
keologisk utredning kan behöva göras för att bedöma 
om fornlämningar påverkas.

Överskottsmassor – anmälan eller tillstånd enligt 9 
kap. miljöbalken behövs för återvinning av avfall för 
anläggningsändamål (alla alternativ).

Marklov – marklov krävs enligt plan- och bygglagen 
för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat om-
råde (alla alternativ).

Bygglov – krävs enligt plan- och bygglagen för buller-
plank och liknande, om det blir aktuellt (alla alterna-
tiv).

Biotopskydd (objekt som är skyddade enligt det ge-
nerella biotopskyddet, såsom alléer och stenmurar), 
strandskydd och åtgärder som väsentligt kan ändra 
naturmiljön - hanteras inom planläggningsprocessen.
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avverkningar

Riksantikvarieämbetet, www.fmis.raa.se, Fornsök

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.
lansstyrelsen.se

Älvkarleby kommun, www.alvkarleby.se
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Trafikverket, 751 42  Uppsala. Besöksadress: Box 1214
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


