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1 Sammanfattning
Inom ramen för den pågående planläggnings-
processen har ett samrådsunderlag tagits fram 
i oktober 2017, en lokaliseringshandling har 
tagits fram i maj 2018 och samrådshandling 
med planförslag planeras att färdigställas 
under hösten 2019. 

Vägprojektet omnämns i allmänna ordalag i 
Regional plan för Uppsala 2018–2029. Enligt 
regional cykelstrategi för Uppsala län ingår 
sträckan i ett prioriterat stråk. Detta projekt 
utgör en del i att knyta samman befintliga 
gång- och cykelvägar mellan Älvkarleby och 
Skutskär. 

I arbetet med vägarnas utformning har ut-
redningar, inventeringar och analyser utgjort 
underlag till miljöbeskrivningen. Ett urval 
av dessa framgår enligt nedan och bifogas 
vägplanen.

•	 PM Naturvärdesinventering

•	 PM Kulturarvsanalys

•	 PM Markmiljöundersökning  

•	 PM Avvattning

Vägar som berörs i detta projekt är väg 76, 
759 Västanåvägen och 786 Långsandsvägen. 
Tillgängligheten och säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter är bristfällig längs vägarna. 
Mellan orterna är gång- och cykeltrafikanter 
hänvisade till de otrygga vägarna 76, 759 och 
786 med relativt höga hastigheter. Gång- och 
cykelvägar finns i Älvkarleby och i Skutskär. 
Längs alla tre vägarna finns hållplatser med 
varierande standard gällande plattformar, 
väntytor och belysning.

Landskapet inom området utgörs till största 
del av skogsmark, i huvudsak barrträd. Nästan 
all skog är produktionsskog och det bedrivs 
ett aktivt skogsbruk i hela kommunen. Områ-
det har höga natur- och kulturvärden bundna 
främst till vattnet och odlingsmarker. Om-
rådet har också stora naturvärden på grund 
av sitt geografiska läge vid norrlandsgränsen, 
limes norrlandicus, vilket ger unika förutsätt-
ningar för en stor biologisk mångfald. Längs 
med Dalälvens strandbrinkar finns mycket 
höga naturvärden. Omgivningen ger goda för-
utsättningar för naturupplevelser och frilufts-
aktiviteter på land och vatten. 

Boendemiljön inom och intill planområdena 
präglas av en lantlig och relativt glesbefolkad 
karaktär med intilliggande trafikerade vägar. 
Vägarna ligger nära många boende och hastig-
heten är hög på de flesta vägavsnitt. Trafiksä-
kerheten är dålig utanför många bostadstom-
ter vilket gör det otryggt att vistas nära vägen, 
gå och cykla eller låta sina barn ta sig till 
skolan själva. Ingen bullerutredning har ingått 
i detta projekt eftersom gång- och cykeltrafik 
sällan ger upphov till störande buller.

Älvkarleby kommun har höga natur- och 
kulturvärden vilka ger goda förutsättningar 
för friluftslivet. I kommunen finns vatten och 
natur på gång- och cykelavstånd från de flesta 
bostäderna. Dalälvsområdet och Billuddens 
naturreservat erbjuder goda möjligheter för 
olika sorters rekreation och friluftsaktiviteter. 
Nedre Dalälven har mycket goda förutsätt-
ningar för bad, fiske och båtsport. Det finns 
gott om grönområden i nära anslutning till 
båda tätorterna. Tillgången till friluftsområ-
den i kommunen är mycket stor i förhållande 
till antalet invånare. 

I ett slutligt ställningstagande från Trafikver-
ket beslutades att vägplanen ska innehålla 
gång- och cykelväg på tre platser; längs väg 
759 Västanåvägen, söder om, genom byn 
Västanån och norr om byn fram till väg 76 (del 
1) och väg 786 från väg 76 och norrut fram till 
Överboda (del 2) samt väg 76 strax söder om 
och fram till Skutskär (del 3). En gång- och 
cykelport föreslås planskilt under väg 76. 
Gång- och cykelvägarna föreslås få en belagd 
bredd på 2,5 meter med tre meter sidoområde 
på varje sida. För del 1 och del 2 föreslås kant-
stensseparering förbi fastigheter där markin-
trånget annars skulle blivit betydande. För del 
3 separeras gång- och cykelvägen från vägen 
med vägräcke.

Framkomligheten och möjligheter för oskyd-
dade trafikanter att transportera sig på de 
aktuella sträckorna förbättras då gång- och 
cykelvägar blir åtskilda från vägen. Gång- och 
cykelvägen erbjuder också en väsentlig för-
bättring av trafiksäkerheten för både lokaltra-
fiken och de oskyddade trafikanterna.

De åtgärder som föreslås stämmer överens 
med intentioner i kommunens pågående över-
siktsplanearbete och gällande översiktsplan. 
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Anläggningen av en ny gång- och cykelport 
ökar säkerheten för trafikanter men innebär 
ett påtagligare ingrepp i landskapet och påver-
kan på landskapsbilden. Det är viktigt att ta 
hänsyn till utformningen av gång- och cykel-
porten för att minska dess visuella påtaglighet.  

Projektet innebär en ökad trygghet för de 
oskyddade trafikanterna att färdas i kultur-
landskapet vilket är positivt. Planerade åtgär-
der bedöms inte medföra negativ påverkan på 
bevarandeområde för odlingslandskapet eller 
område som omfattas av naturvårdsprogram. 
Projektet medverkar inte till djupa schakter 
som kan påverka grundvattnet. Miljökvali-
tetsnormerna för grundvatten bedöms inte 
påverkas. Under byggskedet finns vissa risker 
för läckage av drivmedel och kemikalier till 
grundvatten men genom förebyggande säker-
hetsarbete ska riskerna för detta minimeras. 
Klimatet påverkas positivt om möjligheterna 
till att gå och cykla ökar.

En bedömning av projektets positiva och nega-
tiva effekter har gjorts. Effekter som bedömts 
är effekter på resande och trafik, trafiksäker-
het, intrång i skyddsvärda miljöer mm. Ut-
byggnaden bedöms öka trafiksäkerheten för 
de oskyddade trafikanterna och kan bidra 
till en överflyttning av resor från bil till gång, 
cykel och kollektivtrafik. 

Om utbyggnaden är samhällsekonomiskt 
lönsam beror på hur många oskyddade trafi-
kanter som drar nytta av åtgärderna. Osäker-
heten kring antalet användare är stor, men 
då åtgärderna främjar att välja gång, cykel 
och kollektivtrafik som transportsätt, vilket 
främjar ekologisk och social hållbarhet, görs 
bedömningen att projektet har en osäker 
lönsamhet.

Nytt vägområde för allmän väg enligt denna 
vägplan omfattar ca 0.5 ha jordbruksmark och 
ca 0.7 ha skogsmark. I vägplanen föreslås att 
ca 0.5 ha mark tas i anspråk med tillfällig nytt-
janderätt. Vägarna 76, 759 och 786 har idag 
Trafikverket som väghållare. De nya gång- och 
cykelvägarna som planeras kommer att ingå i 
ett utökat vägområde för respektive väg. 

Fem kommunala planer angränsar till om-
rådet som berörs av vägåtgärderna. Samråd 
pågår med kommunen om eventuella detalj-
planeändringar med anledning av att vägom-
råde inkräktar på detaljplanelagt område.

Byggstart är planerat till tidigast hösten 2020. 
Under byggtiden kommer vägar att vara öppna 
för allmän trafik. Dock kan inskränkningar i 
hastighet, tillfälliga väganordningar, med till 
exempel signalreglering för stopp och trafik 
i ett körfält, bli aktuella under byggskedet. I 
byggskedet upprättas trafikanordningspla-
ner och arbetsmiljöplaner av entreprenören. 
Information till allmänhet sker i god tid innan 
arbetet påbörjas.
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Figur 1.1 Översiktskarta.
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2 Beskrivning av projek-
tet, dess bakgrund, ända-
mål och projektmål

2.1 Bakgrund  
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras 
enligt en särskild planläggningsprocess som 
styrs av lagar och som slutligen leder fram till 
en vägplan eller järnvägsplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur 
vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 
det tar att få fram svaren beror på projektets 
storlek, hur många undersökningar som krävs, 
om det finns alternativa sträckningar, vilken 
budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket 
fram ett underlag som beskriver hur projektet 
kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar 
sedan om projektet kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller 
järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver 
projektets miljöpåverkan och föreslår försik-
tighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska 
en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 
tillgänglig för granskning så att de som berörs 
kan lämna synpunkter innan Trafikverket 
gör den färdig. När planen är fastställd följer 
en överklagandetid innan planen vinner laga 
kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta 
spaden i jorden.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. 
Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 
för dialoger med andra myndigheter, organi-
sationer och berörd allmänhet för att Tra-
fikverket ska få deras synpunkter och kunskap. 
Synpunkterna som kommer in under samråd 
sammanställs i en samrådsredogörelse, se 
figur 2.1.

2.1.1 Tidigare utredningar
En åtgärdsvalsstudie för väg 76, sträckan 
Gävle-Forsmark-Norrtälje, påbörjades 2014. 
Syftet med studien var att med ett trafikslagsö-
vergripande förhållningssätt analysera brister 
och behov längs väg 76 kopplat till trafiksäker-
het och framkomlighet. Åtgärdsvalsstudien 
behandlade geografiskt endast väg 76 inom 
Uppsala län. 

Ett av projektmålen var att öka tillgänglighe-
ten för oskyddade trafikanter i tätbebyggt om-
råde 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.

2.1.2 Åtgärdsvalsstudie     
Trafikverket har fyrstegsprincipen som 
arbetsstrategi enligt figur 2.2. Denna strategi 
ska sedan 2002 appliceras genomgående vid 
hantering av olika åtgärdsval. Vid så kall-
lade åtgärdsvalsstudier och förstudier enligt 
Trafikverkets planläggningsprocess, används 
denna strategi som metodik. 

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av underlag 
för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan

Ev. framtagning 
av  alternativa 
 lokaliseringar

Framtagning  
av  planförslag  
samt ev MKB

Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens  yttrande 
(tillstyrkande)

Samråd

Vägplan/Järnvägsplan

Ev. tillåtlighets
prövning

Länsstyrelsens 
godkännande  

av ev MKB

Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Ev regeringens val  
av alternativ

Figur 2.1 Trafikverkets planläggningsprocess.

Figur 2.2 Fyrstegsprincipen.
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2.1.3 Samrådsunderlag
Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild 
planläggningsprocess som styrs av lagar och 
som slutligen leder fram till en vägplan, se 
figur 2.1.

I början av planläggningen tar Trafikverket 
fram ett underlag som beskriver hur projektet 
kan påverka miljön. Detta så kallade samråds-
underlag ligger till grund för länsstyrelsens 
beslut om projektet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller ej.

Inom ramen för den pågående planläggnings-
processen har ett samrådsunderlag tagits fram 
i oktober 2017, En lokaliseringshandling har 
tagits fram i maj 2018 och samrådshandling 
med planförslag planeras att färdigställas 
under hösten 2019. 

2.1.4 Hela utbyggnadsprojektet och 
projektets del i detta 
Vägprojektet omnämns i allmänna ordalag i 
Regional plan för Uppsala 2018–2029. Enligt 
regional cykelstrategi för Uppsala län ingår 
sträckan i ett prioriterat stråk. Detta projekt 
utgör en del i att knyta samman befintliga 
gång- och cykelvägar mellan Älvkarleby och 
Skutskär.

En gång- och cykelport föreslås planskilt un-
der väg 76 för att ge en förbättrad trafikmiljö 
för de oskyddade trafikanterna.

2.1.5 Angränsande projekt
Trafikverket driver ett projekt med trafiksä-
kerhetsåtgärder längs väg 761, Östanåvägen, 
och väg 761.1, Brännmovägen, i Älvkarleby 
som pågår. Bland annat föreslås en gång- 
och cykelväg att placeras på östra sidan om 
Östanåvägen, i korsningen mellan de båda 
vägarna Östanåvägen och Brännmovägen. 
Dessutom föreslås dubbelsidiga avsmalningar 
på två ställen strax norr om korsningen längs 
Östanåvägen.

2.2 Ändamål och projektmål
Syfte med vägplanen är att; ge väghållaren 
tillstånd att bygga vägen, ge möjlighet till 
markåtkomst med vägrätt och reglera väghåll-
ningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar 
i projektet som ska utgöra allmän väg och 
väganordning.

I denna vägplan utreds möjligheterna att 
uppnå bästa möjliga lösning för en säker och 
framkomlig gång- och cykelväg mellan Älv-
karleby och Skutskär, sett ur ett miljömässigt, 
tekniskt och ekonomiskt perspektiv. I planför-
slaget föreslås åtgärder på tre platser för att 
uppfylla ändamålen.

Projektmål:
•	 Investeringar ska ske på ett effektivt, mil-

jömässigt 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 ef-
fektivt, miljömässigt och arbetsmiljömäs-
sigt riktigt sätt.
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3 Miljöbeskrivning

3.1 Läsanvisning
Miljöbeskrivningen ingår som en integrerad 
del i planbeskrivningen. I miljöbeskrivningen 
ingår att beskriva de effekter och konsekven-
ser som anläggande av planerade gång- och 
cykelvägar ger upphov till i samband med att 
dessa byggs och tas i drift.

•	 Miljöförutsättningar beskrivs i kapitel 4 
under avsnitt 4.5 Miljö och hälsa. 

•	 Skyddsåtgärder beskrivs i kapitel 5.3 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
fastställs samt 5.4 Övriga skyddsåtgärder.

•	 Effekter och konsekvenser beskrivs i 
kapitel 6 under avsnitt 6.4 Miljö och hälsa 
samt 6.6 Indirekta och samverkande ef-
fekter och konsekvenser. 

•	 Påverkan under byggtiden beskrivs under 
avsnitt 6.7. 

•	 En samlad bedömning av projektets effek-
ter och konsekvenser görs i kapitel 7.

•	 I kapitel 8 framgår projektets överens-
stämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark 
och vattenområden.

3.2 Metod och avgränsning

3.2.1 Metod och kompetens
Bedömningen av projektets effekter på miljön 
utgår från påverkan av de planerade gång- och 
cykelvägarna, deras lokalisering och utform-
ning samt de skyddsåtgärder som föreslås. 
Miljökonsekvenserna av projektet bedöms uti-
från de effekter på miljön som uppstår, samt 
omgivningens förutsättningar och värden. 
Effekter och konsekvenser är bedömda under 
förutsättning att de i vägplanen inarbetade 
åtgärderna genomförs.

I arbetet med vägarnas utformning har ut-
redningar, inventeringar och analyser utgjort 
underlag till miljöbeskrivningen. Ett urval 
av dessa framgår enligt nedan och bifogas 
vägplanen.

•	 PM Naturvärdesinventering

•	 PM Kulturarvsanalys

•	 PM Markmiljöundersökning  

•	 PM Avvattning

Information om natur- och kulturvärden har 
inhämtats i form av objektsbeskrivningar och 
kartskikt från Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogs-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet. Informa-
tion om vattendragen har hämtats från VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige). Andra 
källor som använts är SLU Artportalen, Art-
databanken, avstämningar och samråd med 
länsstyrelsen samt Älvkarleby kommun. Även 
information från samråd med allmänhet och 
organisationer har tagits hänsyn till.

Samtliga källor redovisas i källförteckningen i 
kapitel 12.

3.2.2 Plan- och influensområden
Den geografiska avgränsningen för projektet 
är i första hand de planområden som påverkas 
av gång- och cykelvägar samt tillfälliga nytt-
janderätter under byggtiden. För vissa miljö-
aspekter påverkas större områden än planens 
fysiska avgränsning. Sådana områden med 
potentiell påverkan brukar kalla influensom-
råden. Influensområdenas omfattning varierar 
beroende på vilken miljöaspekt som avses. 
Buller som exempel, kan spridas lång väg om 
det inte hindras av bullerdämpande faktorer i 
terrängen.

3.2.3 Miljöbeskrivningens avgränsning i tid
Miljöbeskrivningens bedömning av effekter 
och konsekvenser avser prognosår 2030. 
Byggstart planeras tidigast år 2020.

3.2.4 Avgränsning av miljöaspekter
I samråd med myndigheter och allmänhet 
samt under arbetet med projektet har vissa 
aspekter fått en mer betydande och central 
roll på grund av dess påverkan på människor 
och miljö. Miljöbeskrivningen omfattar de 
mest relevanta aspekterna som projektet kan 
förutsättas påverka, både i positiv eller negativ 
riktning. Detta gäller framför allt:
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•	 Boendemiljö – bostadshus med fastigheter 
i anslutning till planerad gång- och cykel-
väg kan beröras av intrång på tomtmark. I 
arbetet ingår att projektera för att mini-
mera intrång.

•	 Barriärer – en ny gång- och cykelväg inne-
bär en ökad tillgänglighet till målpunkter 
för boende och oskyddade trafikanter.

•	 Landskap och kulturmiljö – området har 
en rik kulturhistoria som utmärker sig 
genom ett kulturlandskap med många 
fornlämningar. Projektet ska så långt som 
möjligt anpassas till odlingslandskapets 
känslighet och undvika intrång i kultur-
miljön.

•	 Naturmiljö, biologisk mångfald och skyd-
dade arter – i närområdet finns naturvär-
den, skyddsvärda arter och biotoper att 
ta hänsyn till. Vegetation i nya vägslänter 
samt återetablering av befintliga vägslän-
ter är en viktig aspekt för naturmiljö och 
landskapsbild.

•	 Yt- och grundvatten – ytvatten och grund-
vatten kan påverkas av planerade arbeten. 
Miljökvalitetsnormer på nedströms lig-
gande vattenförekomster ska upprätthål-
las. Trummor utformas för att säkerställa 
en god ekologisk funktion.

•	 Rekreation och friluftsliv – de nya gång- 
och cykelvägarna ska underlätta rekrea-
tion och friluftsliv.

•	 Naturresurser – i området finns värdefull 
jordbruksmark. Det är viktigt att minimera 
intrånget.

•	 Förorenad mark – spridningsrisken från 
markföroreningar i närområdet måste 
undersökas och förhindras.

•	 Klimatpåverkan – projektets klimatpåver-
kan är viktig att beakta i projekteringen 
och vid val av material och metoder. 

•	 Klimatanpassning - projektet måste ta 
höjd för framtida klimatpåverkan. Gång- 
och cykelvägarna får inte medverka till 
sämre infiltration och hindra avrinning.

•	 Transporter av farligt gods – transporter 
med farligt gods förekommer längs väg 76 
vilket måste tas hänsyn till för att undvika 
risker.

Buller och luft behandlas inte inom egna 
rubriker utan bara under avsnitt om miljökva-
litetsnormer då gång- och cykeltrafik inte al-
strar buller och luftföroreningar. Den positiva 
påverkan beror av i vilken grad den nya gång- 
och cykelvägen används i framtiden. 

3.5 Osäkerheter
Osäkerheter i beskrivningar och bedömningar 
beskrivs i första hand under respektive aspekt. 
Generellt gäller att det finns en viss osäkerhet 
i konsekvensbeskrivningen för byggskedet, 
eftersom val av och utförande av byggmetoder 
inte är helt kända.
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4 Förutsättningar

4.1 Vägens funktion och standard    
Vägar som berörs i detta projekt är väg 76, 
759 Västanåvägen och 786 Långsandsvägen. 
Vägarna beskrivs nedan och visas på karta, se 
figur 4.1

Väg 76 är den dominerande vägen mellan Älv-
karleby och Skutskär och går mellan Norrtälje 
och Gävle. Trafiken och den höga hastigheten 
inbjuder inte oskyddade trafikanter att färdas 
längs vägen. Vägkorsningen med Tegelbruks-
vägen och Långsandsvägen sker i plan. Vägen 
är en traditionell 13-metersväg med framför 
allt omgivande skog.

Väg 759 från Älvkarleby till, genom och förbi 
Västanån är smal och krokig. Vägbredden är 
6,2 m bred. Vägen går i skogsterräng förutom 
genom Västanån där vägen passerar nära 
bebyggelsen.

Väg 786 mot Rullsand och Långsand är en för-
längning av Tegelbruksvägen vid korsningen 
med väg 76 i höjd med Överboda. Vägen är 6 
m bred. Den kantas bitvis av tomtmark och 
bebyggelse. 

Väg 76 ingår i funktionellt prioriterat vägnät 
och är rekommenderad för farligt gods. Den 
utgör också riksintresse för kommunikationer 
enligt MB 3:8. Väg 76 är utpekad som klass 
2-väg medan Väg 759 och 786 är klass 4-vägar.

Väg 76 har belysning i korsningen med väg 
786 och där vägen går in i tätbebyggt område. 
Väg 786 är belysta hela sträckan. Väg 759 är 
belyst till Västanån.

Viltstängsel saknas på de aktuella sträckorna.

Tillgängligheten och säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter är bristfällig längs vägarna. 
Mellan orterna är gång- och cykeltrafikanter 
hänvisade till de otrygga vägarna 76, 759 och 
786 med relativt höga hastigheter. Gång- och 
cykelvägar finns i Älvkarleby och i Skutskär. 

Längs alla tre vägarna finns hållplatser med 
varierande standard gällande plattformar, 
väntytor, och belysning.

4.2 Trafik och användargrupper  

4.2.1 Trafikering
På väg 76 är dominerande hastigheten 90 ki-
lometer per timme, där den inte är nedsatt vid 
bebyggelse eller vägkorsningar. Hastigheten 
kommer troligen att sänkas till 80 kilometer 
per timme. Trafikflödet mellan Älvkarleby och 
Skutskär är 5590 ådt. 

På väg 759 är hastigheten 70 kilometer per 
timme men nedsatt till 50 kilometer per 
timme förbi bebyggelsen. Trafikflödet mellan 
Älvkarleby och Skutskär på delen förbi Väs-
tanå är 930 fordon per dygn. Här finns ingen 
gång- och cykelbana men eftersom det finns 
många boende längs vägen finns ett behov av 
att cykla och gå längs denna väg. Trots den 
otrygga och trånga vägmiljön med hög hastig-
het används vägen av oskyddade trafikanter.

På väg 786, Långsandsvägen, är hastigheten 
genom Överboda 50 kilometer per timme. 
Trafikflödet från väg 76 och norrut genom 
Överboda är 750 fordon per dygn. Vägen 
trafikeras av kollektivtrafik. Sommartid ökar 
trafiken då strömmen av turister, bad- och 
campinggäster samt fritidshusägare ökar. 
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 tra-
fikanter. En anslutande gång- och cykelväg 
finns i Överboda som leder till Älvkarleby 
ridklubb. Många barn cyklar därför på Långs-
andsvägen och vidare på gång- och cykelvägen 
för att komma till ridskolan.
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Figur 4.1 Vägar.
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4.2.2 Användargrupper
Vägarna trafikeras idag av både fordonstrafik 
och oskyddade trafikanter.

Enligt olycksstatistik från Transportstyrelsen 
(STRADA) mellan åren 2003 och 2017 har ett 
antal olyckor med oskyddade trafikanter skett 
på de aktuella sträckorna. Enligt statistiken 
framgår att en olycka har skett i vägkorsning-
en mellan väg 76, Tegelbruksvägen och Lång-
sandsvägen. Dock ingen olycka med oskyddad 
trafikant inblandad. Söder om Västanån har 
ett par olyckor skett, varav en allvarlig med 
oskyddad trafikant inblandad. Inne i byn har 
också en oskyddad trafikant skadats måttligt. 
Norr om Västanån har flera olyckor inträffat 
varav en allvarlig. På väg 76 strax söder om 
Skutskär har fyra olyckor skett. Dock ingen 
med oskyddade trafikanter inblandade.

4.2.3 Kollektivtrafik
Väg 76, 759 och 786 trafikeras av kollektivtra-
fik. Väg 76 trafikeras av Upplands lokaltrafik 
med linje 504. Turtätheten är en avgång i 
timmen hela dagen. Väg 759 trafikeras av 
Upplands lokaltrafik med linje 502. Turtäthe-
ten är en avgång i timmen på förmiddag och 
eftermiddag. Vid lunchtid och på kvällen går 
en buss varannan timme. Väg 786 trafikeras 
av Upplands lokaltrafik med linje 504/503. 
Turtätheten är en avgång i timmen hela dagen.
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4.3 Lokalsamhälle och regional 
utveckling

4.3.1 Befolkning och bebyggelse
Älvkarleby kommun ligger i norra Uppland. 
Antalet invånare i kommunen var i december 
2018 knappt 9 400 invånare. Tätorter är Älv-
karleby, Skutskär och Marma.

De olika planområdena med omgivningar 
präglas i huvudsak av småskalig bostads-
bebyggelse med lantlig karaktär. Centrala 
Älvkarleby och södra delen av Skutskär är mer 
tätbebyggt med villabebyggelse och enstaka 
flerbostadshus. I Västanån, Östanån, Överbo-
da och Ytterboda är bebyggelsen något glesare 
med omväxlande villor och gårdar. Bostadsbe-
byggelsen ligger på många platser naturskönt 
vid älven och det öppna odlingslandskapet.

4.3.2 Näringsliv och pendling 
Älvkarleby har länge präglats av sågverk och 
massaindustri. Industrin är den största en-
skilda branschen med ungefär 25 procent av 
arbetstillfällena. Enligt kommunens hemsida 
växer besöksnäringen och byggbranschen 
mest i dagsläget. Besöksnäringen sysselsät-
ter närmare 500 personer, om man räknar in 
handel. I kommunen finns stora företag som 
Vattenfall och Stora Enso. Här finns också 
cirka 400 småföretag. Älvkarleby kommun är 
den största arbetsgivaren i kommunen 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 kan nås via väg, tåg 
och båt. De stora trafikådrorna genom kom-
munen utgörs av väg 76 och Ostkustbanan. 
Väg 76 har förbindelse med väg E4 strax utan-
för Gävle i norr och via väg 291 genom Marma 
i söder. Ostkustbanan passerar i Älvkarleö sö-
der om Älvkarleby och i Skutskär där av- och 
påstigningsstationer för regionaltrafik finns.  
Ett industrispår leder ut till Stora Ensos indu-
striområde. 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 översiktsplane-
ringen 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 arbets-
marknad.

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 frilufts-
liv och turism.

Detaljplaner
Inom eller i anslutning till planförslaget finns 
för närvarande fem antagna detaljplaner;

• Detaljplan Överboda, Prästgården 1:1 mfl 
(0319-P01/3)

• Byggnadsplan Södra delen av Skutskärsområ-
det (03-ÄLV-1395)

• Byggnadsplan Södra delen av Skutskärsområ-
det (03-ÄLV-1471)

• Byggnadsplan Området söder om Älvboda 
(03-ÄLV-1498)

• Stadsplan Älvbodaområdet, delplan 2 (03-
71:618)

Beroende på projektets utformning kan de-
taljplanerna komma att beröras i olika omfatt-
ning. 

Pågående översiktsplanering
Kommunen har inlett ett nytt översiktsplane-
arbete. En samrådshandling ”Översiktsplan 
för Älvkarleby kommun år 2050” är framta-
gen. Översiktsplanen har ett tidsperspektiv 
till 2050 och skapar förutsättningar för cirka 
1 500 bostäder, utbyggnad av skolor och för-
skolor, industriområde och verksamhetsområ-
den samt utveckling av näringsliv och turism. 
Den framtida utvecklingen inriktas främst till 
kollektivtrafiknära lägen och koncentrerar 
tillkommande bebyggelse till redan byggda 
strukturer.



16

4.4 Landskapet och staden

4.4.1 Landskap
Landskapet inom området utgörs till största 
del av skogsmark, i huvudsak barrträd. Nästan 
all skog är produktionsskog och det bedrivs 
ett aktivt skogsbruk i hela kommunen. Kom-
munen har alltid till större delen bestått av 
skogsmark men tidigare har det funnits ett 
rikt odlings- och ängslandskap utmed Daläl-
ven och runt Gårdskär. 

Trots det studerade områdets ringa storlek 
finns en relativt hög komplexitet med en 
blandning av vatten, bebyggelse, barrskog, 
åkermark, infrastruktur och gårdar. Området 
är variationsrikt och småskaligt. Dalälven är 
det dominerande landskapsinslaget. 

Området har höga natur- och kulturvärden 
bundna främst till vattnet och odlingsmar-
ker. Området har också stora naturvärden på 
grund av sitt geografiska läge vid norrlands-
gränsen, limes norrlandicus, vilket ger unika 
förutsättningar för en stor biologisk mångfald. 
Längs med Dalälvens strandbrinkar finns 
mycket höga naturvärden. 

Omgivningen ger goda förutsättningar för 
naturupplevelser och friluftsaktiviteter på land 
och vatten. 

Landskapsbild 
Landskapet präglas av skogsmark och Dal-
älven. Till detta tillkommer även tätorterna 
Älvkarleby och Skutskär. Området är flackt 
och utgörs mestadels av storskalig och ho-
mogen produktionsskog. Det finns inslag av 
småskaligt jordbruk med åkrar och betesmark 
inspräng mellan skog och bebyggelse. Detta 
skapar en småskalig karaktär. 

Dalälven som löper genom båda tätorterna 
skapar identitet, sätter sin prägel på området 
samt ger området dess utmärkande karaktär. 
Längs älven finns flera utsiktspunkter som ger 
utblickar över älven och kringliggande om-
råde. Dalälven fungerar som landmärke i den 
bemärkelsen att den ger orienterbarhet.  Älven 
utgör även en fysisk och visuell barriär inom 
de båda tätorterna.

Inom området finns flera öppna landskapsrum 
i form av öppen jordbruksmark och halvöppna 
landskapsrum i form av öppet landskap med 
inslag av naturmark. Se figur 4.2. Landskaps-
bilden präglas av olika element som öppna och 
halvöppna landskapsrum, skogsmark, vatten 
och bebyggelse. Variationen mellan öppen 
åker- och betesmark, sluten skog och öppet 
vatten skapar en visuellt tilltalande landskaps-
bild.  

Riktningen i landskapet är nord-sydlig, mellan 
de två tätorterna. Rörelsestråken följer i stort 
sett Dalälvens riktning. På enstaka ställen 
såsom riksväg 76 bron går rörelseriktningen 
över ån, i öst-västlig riktning. Inom området 
är Östanåvägen och Västanåvägen de primära 
rörelsestråken för rörelser mellan Älvkarleby 
och Skutskär. 

Området saknar tydliga landmärken. Land-
märken kan fungera som orienterande re-
ferenspunkter som kan ses från längre håll. 
Dalälven fungerar dock som landmärke i den 
bemärkelsen att den ger orienterbarhet. Även 
de stora kraftledningarna som finns inom 
kommunen kan fungera som orienterande 
stråk. 

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

Landskapets typ och karaktär 
En landskapstyp är en beteckning på ett geo-
grafiskt område som har en generell uppbygg-
nad över hela området och kan förekomma på 
flera ställen. För att bestämma landskapsty-
pen studeras bland annat jordart, berggrund, 
terräng och markanvändning. 
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Figur 4.2 Landskapsbildsanalys.
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Den övergripande landskapstypen inom det 
studerade området är ett älvslandskap. Delar 
man området i mindre delområden kan 
ytterligare landskapstyper urskiljas. Dessa är: 

•	 Älvdalslandskap

•	 Skogslandskap

•	 Tätortslandskap

•	 Jordbrukslandskap

Vidare finns olika karaktärsområden inom 
området. Ett karaktärsområde är ett geogra-
fiskt avgränsat område med framträdande 
drag och nyckelkaraktärer som skiljer området 
från ett annat. Det är olika saker som avgör 
om ett landskap har en säregen karaktär. Det 
kan vara landskapets beståndsdelar eller också 
upplevelsen på platsen.

Dessa karaktärsområden kan urskiljas inom 
det studerade området (se figur 4.3): 

•	 Älvkarleby tätort 

•	 Skutskär tätort

•	 Lugnet

•	 Tegelbruket  

•	 Barrskog med motorbana 

•	 Barrskog med småhusbebyggelse

•	 Älvdalslandskap 
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Figur 4.3 Karaktärsområden.
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4.5 Miljö och hälsa

4.5.1 Boendemiljö
Boendemiljön inom och intill planområdena 
präglas av en lantlig och relativt glesbefolkad 
karaktär med intilliggande trafikerade vägar. 
Vägarna ligger nära många boende och hastig-
heten är hög på de flesta vägavsnitt. Trafiksä-
kerheten är dålig utanför många bostadstom-
ter vilket gör det otryggt att vistas nära vägen, 
gå och cykla eller släppa sina barn till skolan. 
Framför allt längs Västanåvägen har flera fast-
igheter direktutfart till vägen.

Ingen bullerutredning har ingått i detta pro-
jekt eftersom gång- och cykeltrafik sällan ger 
upphov till störande buller.

4.5.2 Barriärer
Vägarna 76, 759 Västanåvägen och 786 Lång-
sandsvägen utgör alla barriärer för oskyddade 
trafikanter på grund av höga hastigheter och 
brist på övergångsställen eller planskilda 
passager. Under samråden har det bland 
annat framkommit att en trafiksäker passage 
över väg 76 saknas öster om Dalälven, mellan 
Långsandsvägen och Tegelbruksvägen. Här 
passerar oskyddade trafikanter till och från 
Älvkarleby och Skutskär, ridskolan, badplatser 
och busshållsplatsen som ligger här.

4.5.3 Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses människans spår i 
landskapet som berättar om de historiska 
skeenden och processer som lett fram till da-
gens landskap. Människans livsmönster under 
olika tider kan följas i landskapets fysiska 
strukturer, samband och rörelsemönster. Det 
kan gälla allt från enskilda objekt till stora 
landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna från 
förhistoriska lämningar till dagens bebyggel-
semiljöer. 

Kulturmiljöer omfattar även immateriella 
företeelser som ortnamn eller sägner vilka 
är knutna till en plats eller ett område. Bygg-
nadsminnen, kyrkor och fornlämningar är 
skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). Till 
varje fornlämning hör ett fornlämningsom-
råde som även det är skyddat enligt KML. 
Länsstyrelsen bedömer omfattningen av 
fornlämningsområden. Samtliga registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar är inhämtade från Riksantikvarie-
ämbetes system Fornsök. För att en lämning 
ska vara skyddad som fornlämning enligt KML 
ska den vara en lämning efter mänsklig verk-
samhet under forna tider, tillkommit genom 
äldre tiders bruk och vara varaktigt övergi-
ven. En ändring i kulturmiljölagen skedde 
2014 som även anger att en lämning inte kan 
antas vara en fornlämning om den tillkommit 
1850 eller senare men att länsstyrelsen kan 
fornlämningsförklara en sådan lämning om 
det finns särskilda skäl med hänsyn till dess 
kulturhistoriska värde. Se karta i figur 4.4.

Område av riksintresse
Omedelbart söder om väg 759 ligger riksin-
tresset Älvkarleby (C1) som är en kombinerad 
kommunikations-, kraftverks- och militär 
miljö invid en strid forssträckning av Dalälven 
med anläggningar från i huvudsak 1800-talet 
och början av 1900-talet. Riksintresseområ-
det bedöms inte komma att påverkas genom 
planerade åtgärder.

Kulturmiljöerna inom aktuella planområden
Utredningsområdet ligger inom ett landskaps-
avsnitt som fram till för cirka 4 500 år sedan 
låg under havsytan. Under bronsålder (1800–
1050 f Kr) hade landhöjningen inneburit att 
Dalälven brutit igenom Uppsalaåsen och ett 
vattenfall hade skapats vid Älvkarleby.
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Figur 4.4 Kulturmiljö, RAÄ-nummer.
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Forsen i Älvkarleby innebar en rik tillgång på 
lax vilket förmodligen varit en av anledning-
arna till att människan under förhistorisk 
tid bosatt sig längs älven. Under den yngre 
järnåldern anläggs ett 100-tal gravar i Västanå 
vilket tyder på att det i området funnits ett 
flertal gårdar under denna tid. Älvkarleby var 
under medeltiden Upplands största by och 
kronan hade vid denna tid stora intressen i 
älvens laxtillgång. I Västanå anlade kungen 
sin kungsgård och på den östra sidan älven i 
Östanå uppfördes under medeltiden socknens 
kyrka. Se figur 4.5.

Älvmynningen har successivt förskjutits allt 
längre norrut och når i dag Skutskär som idag 
är kommuncentrum. 

Figur 4.5 Utsnitt ur karta från år 1687.

Fornreg Lämningstyp Antikvarisk bedömning Kommentar
Älvkarleby 359/
L1940:7985

Flottningsanläggning Fornlämning Ränna i Bosjöbäcken sträckan Bosjön 
och Dalälven. Ställvis rester efter 
timmerkonstruktion i älvfåran.

Tabell 4.1 Registrerade fornlämningar vid väg 786.

På ömse sidor om Dalälven utbreder sig idag 
odlingsmarker. Jordbruket antas under histo-
risk tid ha utförts i kombination med skogs-
bruk och fiske.

Väg 786 (Långsandsvägen)
Kulturmiljön längs Långsandsvägen karak-
teriseras av äldre bebyggelse norr om plan-
området såsom större bostadshus i trä från 
1800-talet. En av de mest utmärkande byggna-
derna i området är Överboda prästgård, som 
ursprungligen är från 1780-talet, se figur 4.6. 
Överboda prästgård är en timrad byggnad, 
ursprungligen från 1780-talet, med sexdelad 
planlösning och brutet sadeltak med en ett 
formspråk som följer barockens ideal. Präst-
gårdsvägen som går över Bosjöbäcken går i 
direkt fil mot prästgården.
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Bosjöbäcken rinner i öst-västlig riktning och 
passerar under väg 786. I Bosjöbäcken finns 
resterna av en flottningsränna som sträcker 
sig mellan Bosjön via Bosjöbäcken och myn-
nar i Dalälven. (Älvkarleby 359/L1940:7985). 
Rännan antas vara anlagd under 1800-talet 
och berättar om dåtidens tekniska transport-
lösning. Invid bäckens mynning i Dalälven, låg 
förr prästgårdens såg- och mjölkvarnar. Se 
figur 4.7.

Parallellt med Långsandsvägen löper Präst-
gårdsvägen som antas ha funnits sedan medel-
tiden och är föregångaren till Långsandsvägen. 
På Prästgårdsvägens västra sida, längs Daläl-
vens strandkant, finns småskalig stugbebyg-
gelse från 1800-talet ursprungligen förmodli-
gen varit mindre fiskelägen och stugor.

Väg 759 (Västanåvägen)
Området ingår i utpekad regional kulturmiljö 
(Äl 6) och är rikt på kulturmiljöer. Gårdarna 
i byn har en bevarad radbykaraktär och byn 
har tidigare hyst både kungsgård och gästgi-
veri. Inga statliga byggnadsminnen finns inom 
planområdet. 

Västanåvägen är en gammal väg som i hög 
grad bevarats i sitt läge i landskapet. Bykartan 
över byns storskifte från år 1774, visar väg-
sträckningen och hur gårdarna kantade vägen 
genom byn, se figur 4.8. Bytomternas histo-
riska lägen är registrerade som fornlämning 
(Älvkarleby 429/L1040:8686). 

Figur 4.7 I Bosjöbäcken syns resterna av den timmerkon-
struktion i form av stående träpålar som har ingått i den 
träränna som anlades för flottning under 1800-talet.

Figur 4.6 Överboda prästgård.
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Figur 4.8 Del av karta över Västanå år 1774.
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Kartan från 1774 redovisar även gårdarnas 
äldre lägen på älvstranden invid älven samt 
platsen för färjeläget och den färjeförbindelse 
som band samman Västanå med kyrkbyn 
Östanå på östra sidan om älven. På kartan re-
dovisas även i littera 48, en byggnad i strand-
kanten och delvis under vattnet, som ”grunden 
efter Kungshuset”. På kartan har lantmätare 
även markerat den milstolpe som idag står på 
den östra sidan om vägen, Älvkarleby 23:1/
L1941:8670. 

Omedelbart väster om Västanåvägen ligger 
lämningarna efter en skansanläggning med 
vallgrav (Älvkarleby 37:1/L1941:8757). Om-
rådet heter fortfarande Skansen vilka visar på 
platsnamnets långa kontinuitet. Enligt den 
informationstavla som finns vid skansanlägg-
ningen ska den byggts till skydd mot ryska 
soldater. År 1928 karterades skansen och i 
ritningen framgår att Västanåvägens sträck-
ning går på den östra sidan om skansen. 

I samband med grävning för vattenledningar 
på 1930 och 40-talen påträffades lämningar 
efter kistbegravningar i den västra kanten av 
Västanåvägen (Älvkarleby 14:1/L1941:8431). 
Totalt påträffades fem skelett i området. De 
påträffade lämningarna undersöktes och togs 
bort 1949 och ytan bedöms därmed vara del-
undersökt men att ytterligare lämningar kan 
finnas. 

Omedelbart väster om Västanåvägen ligger ett 
gravfält (Älvkarleby 22:1/L1941:8617). 

Gravfältet är nordupplands största och omfat-
tar hela 109 fornlämningar. Fornlämningsmil-
jön vårdas som fornvårdsobjekt och har stora 
upplevelsevärden. I samband med schaktning 
i en grustäkt år 1845 invid gravfältet påträffa-
des en mängd järnföremål vilka daterades till 
senare delen av järnåldern. Fynden förvaras 
idag på Historiska museet i Stockholm. Gravar 
från denna tid anlades ofta invid kommu-
nikationsleder och det är därför möjligt att 
gravarna och vägsträckningen är samtida. Se 
figurerna 4.9 och 4.10.

Samtliga registrerade fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornreg redovisas i 
tabell 4.1–4.3. 

Figur 4.9 Gravfältet kallas ”Rysskullarna” men gravarna har inget samband med Ryssarnas härjningar i området på 
1700-talet. Gravfältet dateras till yngre järnålder.

Figur 4.10 År 1876 påträffades i Västanå en mängd 
järnföremål vilka dateras till vikingatid (SHM inventarie-
nummer 1189). Föremålen är idag utställda på Historiska 
museet.
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Väg 76 (Västanåvägen)
Väg 76 kantas inom aktuellt planområdet av 
skogsmark. I skogsområdet finns bevarade 
kolbottnar efter resmilor. Dessa berättar om 
arbetet i skogen för att framställa kol till om-
rådets järnbruk. Cirka 80 meter öster om väg 
76 ligger en registrerad kolbotten (Älvkarleby 
481/L1940:7673). 

Tabell 4.2 Registrerade fornlämningar invid Västanåvägen väg 759.

Fornreg Lämningstyp Antikvarisk bedömning Kommentar
Älvkarleby 268/
L1940:8653

Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning Cirka 7 m öster om väg 759.

Älvkarleby 37:1/
L1941:8757

Fästning/skans Fornlämning Omedelbart väster om väg 759. I den södra 
och västra delen rest av vall ca 6 m br och 
1,5 m hög. I södra delen rest av vallgrav.

Älvkarleby 429/
L1940:8686

Bytomt/gårdstomt Möjlig fornlämning På ömse sidor om väg 759,  Västanå bys 
historiska bebyggelseläge, byläget troligen 
från 1719 då byn blev nedbränd av ryssarna. 

Älvkarleby 14:1/
L1941:8431

Gravfält Möjlig fornlämning Omedelbart väster om väg 759. Gravfält. 
Inom området har 5 skelett påträffats under 
1940-talet.  

Älvkarleby 15:1/
L1941:8511

Fyndplats Bedömning saknas Cirka 8 meter väster om väg 759. Husgrund 
inom vilken fornsaker ska ha påträffats under 
första delen av 1800-talet. 

Älvkarleby 22:1/
L1941:8617

Gravfält Fornlämning Omedelbart väster om och invid väg 759.  
Gravfältet består av 109 gravanläggningar. 
Kallas ”Rysskullarna”.

Älvkarleby 23:1/
L1941:8670

Vägmärke Fornlämning Omedelbart öster om väg 759. Postament för 
milstolpe.  

Älvkarleby 21:1/
L1941:8616

Vägmärke Fornlämning Milstolpe.  

Fornreg Lämningstyp Antikvarisk bedömning Kommentar
Älvkarleby 481/
L1940:7673 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Ca 80 m Ö om väg 76

Tabell 4.3 Registrerade fornlämningar vid väg 76.
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4.5.4 Naturmiljö, biologisk mångfald och 
skyddade arter
Naturmiljön i planområdet utgörs främst 
av jordbruksmark och skog samt bebyggd 
miljö. Naturmiljön kring Dalälven präglas 
av kalkhaltig, sandig mark. Dalälven rinner i 
närheten av den så kallade Norrlandsgränsen 
(Limes Norrlandicus), som är en klimatolo-
gisk gränszon för många arter. Det betyder att 
området utgör sydgräns för vissa nordliga ar-
ter och nordgräns för vissa sydliga arter, vilket 
innebär särskilt gynnsamma förutsättningar 
för artrikedom. Allt sammantaget, och särskilt 
den generellt sett höga kalkhalten i marken, 
har resulterat i förekomst av olika slags livs-
miljöer och en särskilt stor artrikedom bland 
kärlväxter, insekter och landmollusker. Inom 
utredningsområdet är dock skogarna påtagligt 
brukade, Dalälven reglerad för vattenkraft och 
stora delar av det tidigare öppna odlingsland-
skapet under igenväxning. Den påverkan som 
skogsbruk, vattenkraft och igenväxning har på 
landskapet påverkar den biologiska mångfal-
den negativt. 

Område av riksintresse
Inga områden av riksintresse för naturmiljö 
berörs av planen. 

Övrig skyddad naturmiljö
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och 
naturvårdsprogram
Ett område på östra sidan av älven utgör ett 
bevarandeområde för odlingslandskapet, 
klassat av länsstyrelsen, se figur 4.11. Endast 
en mycket liten del, omkring 80 meter, kan 
komma att tas i anspråk av ny gång- och cykel-
väg. Hela västra delen av utredningsområdet 
omfattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Varken bevarandeplan eller naturvårdspro-
gram utgör skydd för naturmiljön i juridisk 
mening, utan kan mer ses som vägledande 
eller styrande dokument för naturvård och 
markanvändning i området. 

Generellt biotopskydd
En allé finns vid Västanåvägen. Allén utgörs av 
lönn och björk och finns på högra sidan vägen 
om man färdas norrut, strax söder om natur-
värdesobjekt 4. Exakt läge för allén redovisas 
på karta i PM Naturvärdesinventering. 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald har gjorts enligt svensk standard 
(SS 199000:2014) vid två tillfällen under 
sommaren 2018. Vid en naturvärdesinven-
tering (NVI) eftersöks biotopkvaliteter och 
naturvårdsarter som är av positiv betydelse för 
biologisk mångfald inom respektive natur-
typ. Som naturvårdsarter räknas bland annat 
signalarter, rödlistade arter samt arter skyd-
dade enligt artskyddsförordningen (2007:845). 
Utifrån detta kan naturvärdesobjekt avgränsas 
och tilldelas en naturvärdesklass. Fyra klasser 
används: Högsta naturvärde (klass 1), Högt 
naturvärde (klass 2), Påtagligt naturvärde 
(klass 3) samt Visst naturvärde (klass 4). 

Tolv naturvärdesobjekt avgränsades inom fö-
reslagna vägalternativ, se figur 4.12. Av dessa 
klassades 6 objekt med klass 2, 5 objekt med 
klass 3 och 1 objekt med klass 4. 

4.5.5 Rödlistade och skyddade arter
Rödlistan ger en bedömning av risken för res-
pektive art att dö ut från Sverige. De arter som 
finns upptagna i rödlistan har klassats beroen-
de på dess risk att dö ut enligt följande klasser: 
NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt 
hotad, CR – Akut hotad, RE – Nationellt 
utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras 
som CR, EN eller VU benämns som hotade. 

Inom och i nära anslutning till föreslagna 
vägalternativ har totalt 59 rödlistade och/eller 
skyddade arter registrerats, inom artgrup-
perna fåglar, insekter, fiskar, kärlväxter och 
svampar, se tabell 4.4. Bland de rödlistade 
arterna är de flesta klassade som NT, men det 
finns också en hel del VU-arter samt 5 arter 
klassade som EN. Dessa arter är brun glada, 
ask, mosippa, ryl, sanddraba och lilaköttig 
taggsvamp.

Samtliga Sveriges vilda fågelarter är fridlysta 
enligt artskyddsförordningen. Naturvårdsver-
kets tolkning av bestämmelsen är att även om 
alla fågelarter omfattas bör arter markerade 
med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen 
(därmed upptagen i bilaga 1 till fågeldirekti-
vet), rödlistade arter samt sådana arter som 
uppvisar en negativ trend prioriteras i skydds-
arbetet. 
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Figur 4.11 Skyddad naturmiljö.
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Figur 4.12 Naturvärdesobjekt.
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Artgrupp Namn Rödlistan 2015 Bilaga 1 Bilaga 2 Fridlyst
Fåglar Backsvala NT x

Fåglar Bivråk NT x

Fåglar Blå kärrhök NT x x

Fåglar Brun glada EN x

Fåglar Buskskvätta NT x

Fåglar Duvhök NT x

Fåglar Fjällvråk NT x

Fåglar Gråtrut VU x

Fåglar Gröngöling NT x

Fåglar Gulsparv VU x

Fåglar Havsörn NT x x

Fåglar Hussvala VU x

Fåglar Kornknarr NT x x

Fåglar Kungsfiskare VU x x

Fåglar Kungsfågel VU x

Fåglar Mindre hackspett NT x

Fåglar Nötkråka NT x

Fåglar Rosenfink VU x

Fåglar Spillkråka NT x x

Fåglar Stare VU x

Fåglar Storspov NT x

Fåglar Sånglärka NT x

Fåglar Tornseglare VU x

Insekter Bredbrämad bastardsvärmare NT

Insekter Kattunvisslare VU

Insekter Mindre bastardsvärmare NT

Insekter Sexfläckig bastardsvärmare NT

Insekter Svävdagsvärmare NT

Fiskar Vimma NT

Kärlväxter Ask EN

Kärlväxter Backklöver NT

Kärlväxter Blåsippa x x

Kärlväxter Bolmört NT

Kärlväxter Desmeknopp NT

Kärlväxter Gullviva x x

Kärlväxter Hårig sandviol NT

Kärlväxter Knärot NT x

Kärlväxter Ljus solvända NT

Kärlväxter Mosippa EN x x

Kärlväxter Månlåsbräken NT

Kärlväxter Pimpinellros RE

Kärlväxter Plattsäv NT

Kärlväxter Ryl EN

Kärlväxter Sanddraba EN

Kärlväxter Slåtterfibbla VU

Kärlväxter Stor bockrot NT

Kärlväxter Toppjungfrulin VU

Tabell 4.4 Rödlistade arter och arter skyddade enligt artskyddsförordningen.
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Artskyddsförordningen innebär fridlys-
ning av ett antal arter och alla vilda fåglar, 
samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsför-
ordningen införlivar EU:s art- och habitatdi-
rektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning. 

Till förordningen hör två listor med arter som 
bifogas förordningen. Förenklat kan man säga 
att alla de listade arterna är fridlysta. För vissa 
arter är dessutom arternas livsmiljöer skydda-
de och får inte förstöras. Samtliga vilda fåglar 
är fridlysta. 

Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) samlar information om växter 
och djur i Sverige. Rödlistan uttrycker utdö-
enderisken för en art utifrån förändringar i 
dess förekomst, utbredning och uppskattade 
populationsstorlek över tid. En rödlistad art 
är inte per definition skyddad, utan rödlistan 
är ett verktyg för att prioritera naturvårdsin-
satser. Däremot är många skyddade arter även 
rödlistade.

Kärlväxter Tovsippa NT x

Kärlväxter Vanlig backruta NT

Kärlväxter Vanlig sandviol NT

Svampar Almsprängticka VU

Svampar Blekspindling NT

Svampar Cortinarius russeoides NT

Svampar Gyllenspindling VU

Svampar Lilaköttig taggsvamp EN

Svampar Persiljespindling NT

Svampar Svart taggsvamp NT

Svampar Tallticka NT

Svampar Violettrandad spindling VU

Artgrupp Namn Rödlistan 2015 Bilaga 1 Bilaga 2 Fridlyst

Fortsättning tabell 4.4 Rödlistade arter och arter skyddade enligt artskyddsförordningen.

Skyddsvärda träd
Med särskilt skyddsvärda träd avses jätteträd 
(träd grövre än en meter i diameter i bröst-
höjd), mycket gamla träd (träd äldre än 200 
år för gran, tall, ek och bok, övriga trädslag 
äldre än 140 år) samt grova hålträd (grövre 
än 40 centimeter i brösthöjd med väl utveck-
lad hålighet). Definitionerna är hämtade 
från Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
(Naturvårdsverket 2004). Skyddsvärda träd 
förekommer särskilt på östra sidan av älven, 
utanför planerade vägområden, men flertalet 
äldre askar (EN) finns längs med Västanåvä-
gen och Långsandsvägen. Förekomst av dessa 
och andra skyddsvärda träd redovisas i PM 
Naturvärdesinventering. 

Invasiva arter
Lupin, jättebalsamin och jättebjörnloka 
påträffades vid inventeringen, men förekom-
sterna var begränsade. Jättebalsamin och 
jättebjörnloka hittades endast på östra sidan, 
utanför planerade vägområden. 
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4.5.6 Ytvatten
Alla tre planområdena ligger nära Dalälven 
som avvattnar närområdet. Bosjöbäcken 
rinner från Bosjöns våtmarksområden ut i 
Dalälven vid Överboda. I övrigt finns inga vat-
tendrag nära planerade gång- och cykelvägar. 
Se karta i figur 4.13.

Dalälven utgör riksintresse skyddade vatten-
drag enligt MB 4:6 och är den sydligaste av 
de svenska storälvarna. Den delen som berör 
Uppsala län kallas Nedre Dalälven 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. Fjär-
darna rymmer ett stort antal öar, holmar och 
skär. Forssträckorna är utbyggda med kraft-
stationer varav Älvkarlebys kraftstation utgör 
den sista innan älven mynnar i havet. I Älvkar-
leby är älven förgrenad och förutom kanalen 
till kraftstationen finns det tre ådror. Den 
västligaste, Kungsådran, har alltid forsande 
vatten.

Dalälven utgör ytvattenförekomst enligt VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige):

•	 Dalälven - Älvkarleby-Havet 
(SE672201-159 005) bedöms ha 
måttlig ekologisk status då den är 
starkt påverkad av vandringshinder, 
muddringar, intensiv markanvänd-
ning i närmiljön samt reglering.  Trots 
att provfisken visar på god status för 
fisk, bland annat flodnejonöga, lax 
och havsöring, är de avskurna från 
tidigare lekområden vilket påverkar 
statusen negativt. Den kemiska ytvat-
tenstatusen är god med undantag för 
kvicksilver och bromerade difenyle-
trar vilka överskrids med avseende på 
riktvärden i fisk. Uppgifterna gäller 
förvaltningscykel 2010–2016 vilket är 
den senaste bedömningen för vatten-
draget.

Bosjöbäcken har en medelvattenföring under 
en kubikmeter per sekund. Den avvattnar 
bland annat del av Natura 2000-området Ko-
mossen. Bosjöbäcken utgör ytvattenförekomst 
enligt VISS:

•	 Bosjöbäcken (NW672262-159043) 
har god ekologisk status då det inte 
finns indikationer på någon tydlig 
påverkan av vattnet. Eftersom rikt-
värdet för kvicksilver i fisk överskrids 
uppnås inte god kemisk ytvattensta-
tus. Uppgifterna gäller förvaltningscy-
kel 2004–2009 vilket är den senaste 
bedömningen för vattendraget.
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Figur 4.13 Ytvatten.
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Markavvattning
Bosjöbäcken ingår i ett markavvattningsfö-
retag. Ett båtnadsområde till ett markavatt-
ningsföretag finns nära planerad gång- och 
cykelväg vid Västanåvägen, se figur 4.13. 
Utloppet mynnar i Dalälven.

Grundvatten
Uppsalaåsen ligger längs Dalälven, på dess 
västra sida, se figur 4.14, där särskilt delen 
söder om centrala Älvkarleby är viktig för 
dricksvattenförsörjning. Här finns Östanån-
Sand vattenskyddsområde och magasinet 
har uttagsmöjligheter större än 125 liter per 
sekund. Planerade gång- och cykelvägar ligger 
inte inom vattenskyddsområdet.

Uppsalaåsen utgör grundvattenförekomst 
enligt VISS:

•	 Uppsalaåsen-Skutskär (SE672305-
158980) och Uppsalaåsen-Marma 
(670605-158918) 
Båda grundvattenförekomsterna 
bedöms ha god kvantitativ och kemisk 
status. Tillgången på grundvatten är 
god. Uppgifterna gäller förvaltnings-
cykel för 2010–2016.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
är i stort sett heltäckande inom planområdena. 
Inga uppgifter om dricksvattenbrunnar finns. 
Däremot finns ett stort antal energibrunnar, 
se karta i fig 4.14.

4.5.7 Strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar både 
land och vatten 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd. Detta gäller 
hav, sjöar och vattendrag. Grävda diken om-
fattas inte. Länsstyrelsen kan utöka strand-
skyddet upp till 300 meter, om det behövs 
för att säkerställa något av strandskyddets 
syften. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. 

Dalälven och Bosjöbäcken omfattas av gene-
rellt strandskydd på 100 meter vid planerade 
gång- och cykelvägar. Inga utökade strand-
skydd finns inom dessa områden.
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Figur 4.14 Grundvatten.
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4.5.8 Rekreation och friluftsliv
Älvkarleby kommun har höga natur- och kul-
turvärden vilka ger goda förutsättningar för 
friluftslivet.  Med stora skogsområden, Dal-
älven och kustområdet i nära anslutning till 
bostäder finns det ingen brist på möjligheter 
till friluftsaktiviteter och rekreation. I kom-
munen finns vatten och natur på gång- och 
cykelavstånd från de flesta bostäderna. Upp-
landsleden som är en 40 mil lång vandringsled 
passerar Älvkarleby kommun. 

Dalälvsområdet och Billuddens naturreservat 
erbjuder goda möjligheter för olika sorters 
rekreation och friluftsaktiviteter såsom bad, 
fiske, båtliv, camping, naturstigar och vand-
ringsleder. Älvstränderna innehar också stora 
möjligheter för friluftsaktivitet och rekreation. 

Nedre Dalälven har mycket goda förutsätt-
ningar för bad, fiske och båtsport. Dessutom 
har älven nedanför Älvkarleby kraftverk ett av 
Sveriges bästa vatten för laxfiske. Älvkarleby 
Fiskecamp har både camping, uthyrningsstu-
gor 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 an-
slutning till båda tätorterna. Ett exempel 
är den tätortsnära skogen som är viktig för 
den vardagliga rekreationen. Tillgången till 
friluftsområden i kommunen är mycket stor i 
förhållande till antalet invånare. Näsbodaspå-
ret i södra Skutskär utnyttjas både under bar-
markstid och vinter för rekreation, löpträning 
och skidåkning. På Rotskär finns ett viktigt 
närströvområde i anslutning till älven med tall- 
och lövskog samt öppen mark.

Utredningsområdet ligger inom riksintresse 
rörligt friluftsliv, Nedre Dalälven, samt riks-
intresse friluftsliv, Nedre Dalälven och Billud-
den. Se figur 4.15.

4.5.9 Naturresurser
Inom och i anslutning till planområdet längs 
Långsandsvägen finns jordbruksmark som 
utgör en värdefull naturresurs. Brukningsvärd 
jordbruksmark får inte exploateras enligt 
miljöbalken, med undantag för väsentliga 
samhällsintressen som inte kan lokaliseras på 
annan plats. I södra delen av Västanåvägen 
finns både jordbruks- och skogsmark. Även 
grundvattnet som beskrivs i avsnitt 4.5.4 räk-
nas som en naturresurs. Dalälvens vattenflöde 
är en naturresurs som tas tillvara i kraftverket 
i Älvkarleby.

4.5.10 Förorenad mark
Markmiljöinventeringen har identifierat ett 
riskobjekt avseende föroreningsspridning 
inom utredningsområdet. Det är en tidigare 
drivmedelsstation som funnits nära läget för 
planerad planskild passage vid vägarna 76 och 
Långsandsvägen. Den är numera nedlagd och 
sanerad. Längs Västanåvägen finns ett skjut-
fält och en motorbana, vilka båda skulle kunna 
innebära risk för föroreningsförekomst.

Markmiljöundersökningar genomfördes 
i perioden januari-september 2019 längs 
Långsandsvägen och Västanåvägen, i samband 
med geotekniska undersökningar. Resultat 
av utförd markmiljöundersökning visar att 
uppmätta halter i jordprover är mycket låga. 
Längs Långsandsvägen påvisades inga halter 
av varken metaller eller organiska ämnen över 
Naturvårdsverket haltnivåer för mindre än 
ringa risk (MRR). Längs Västanåvägen över-
skrider ett prov Naturvårdsverkets riktvärde 
för känslig markanvändning (KM) (för PAH-
H) och i ett annat prov överskrids haltnivån 
för MRR (för bly). Medelhalter sett över hela 
delsträckan Västanåvägen underskrider halt-
nivåer för MRR. 

Grundvattenrör installerades ner till åtta 
meters djup men var torra vid provtagnings-
tillfället. Längs Västanåvägen togs inga grund-
vattenprov då grundvattenytan var lägre än 
två meter under markytan och inte bedömdes 
påverkas av anläggningsarbetet. 
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Figur 4.15 Rekreation och friluftsliv.
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4.5.11 Klimat
Klimatpåverkan
Vägtrafiken är en källa för påverkan på klima-
tet. Framför allt väg 76 har en hög trafikbelast-
ning med tung trafik vilket genererar växthus-
gaser och partiklar. 

Klimatanpassning
Enligt översvämningskartering för Dalälven, 
utförd av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), översvämmas ingen del 
av den planerade cykelvägen vid något av de 
modellerade flödena. Dessa är klimatanpassat 
100 år och 200 år samt beräknat högsta flöde 
(BHF), se figur 4.17.

4.5.12 Transporter av farligt gods
Väg 76 trafikeras av transporter innehållande 
farligt gods.

4.6 Byggnadstekniska förutsätt-
ningar

4.6.1 Geotekniska förutsättningar    
I och med att Uppsalaåsen sträcker sig genom 
området är isälvsmaterial den dominerande 
jordarten i området. Se figur 4.16, för jordar-
tskartan. De geotekniska undersökningarna 
visar att jorden generellt består av sand och 
silt. Lera har påträffats i mindre områden för 
del 1 – Västanå och del 2 – Överboda. För del 
2 har silten för den sista delen av sträckan (km 
0/300–0/800) en mycket lös lagringstäthet. 
För del 3 – Skutskär, där vägtekniska under-
sökningar har utförts, är vägens uppbyggnad 
generellt ca 0,11–0,18 cm asfalt som underlag-
ras av ca 0,5-1,6 m fyllning av sandigt grus och 
därefter ca 0,2-1,9 m fyllning av grusig siltig 
sand, grusig sand eller sand.

För del 2 ligger grundvattnet ca 8,2–8,7 m 
under markytan kring den planerade gång- 
och cykelporten under väg 76 och ca 4,3–5 m 
under markytan kring vattendraget i slutet 
av sträckan. Grundvattenytan varierar med 
säsong. För övriga delar har inga undersök-
ningar av grundvattennivåer utförts, men det 
bedöms inte som ett problem.

De geotekniska förhållandena längs sträckan 
innebär goda förutsättningar för byggnation. 

Siltjordar som är mycket tjälfarliga förekom-
mer för alla delar och vägens överbyggnad bör 
dimensioneras med hänsyn till detta. Dock 
ligger silten på mäktiga lager torr sand vilket 
innebär att tjällyftningsrisken på delar av 
sträckorna ändå inte är anmärkningsvärd.

Det kan finnas risk för mindre sättningar för 
den sista delen av sträckan för del 2 – Över-
boda och tidig utläggning rekommenderas för 
att ta ut dessa sättningar.

Med hänsyn till förekommande jordar, rådan-
de topografi och planerad anläggning bedöms 
stabiliteten som tillfredställande och inga 
geotekniska åtgärder bedöms som nödvän-
diga. För den planerade gång- och cykelporten 
under väg 76, del 2 – Överboda, bör släntsta-
biliteten kontrolleras i samband med detalj-
projektering. Då grundvattenytan ligger ca 
2,5–3 m under planerat grundläggningsdjup 
för gång- och cykelporten kommer länshåll-
ning inte att bli aktuellt. 
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Figur 4.16 Jordartskarta.
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Figur 4.17 Högsta högvatten (HHW).
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4.6.2 Ledningar    
I området finns längsgående och korsande 
ledningar, se karta i figur 4.18. Elnätet ägs 
av Vattenfall inom hela kommunen. På hela 
sträckan längs vägarna 76, 759 och 786 finns 
teleledningar. IP-only planerar utbyggnad av 
optonät.

Vatten- och avloppsledningar finns främst i 
Älvkarleby och Skutskärs centrala delar. Mel-
lan Älvkarleby och Skutskär är ledningarna 
koncentrerade till Västanåvägen på västra 
sidan av Dalälven (största dimension på 
dricksvattenledning är 300 millimeter) och 
Prästgårdsvägen på östra sidan om Dalälven 
(största dimension på dricksvattenledning är 
200 millimeter). 

4.6.3 Avvattning
Infiltrationsmöjligheterna i området är mycket 
goda. Större delen av den planerade cykelvä-
gen går på olika former av isälvssediment och 
postglacial sand. 
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Figur 4.18 Befintliga ledningar inom utredningsområdet.
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5 Den planerade vägens 
lokalisering och utform-
ning med motiv
Projektet ligger i Älvkarleby kommun, Upp-
sala län. Vägplanen omfattar sammanlagt 6 
km kilometer gång- och cykelväg/bygdeväg 
fördelat på tre platser.

5.1 Val av lokalisering
En åtgärdsvalsstudie för väg 76, sträckan 
Gävle-Forsmark-Norrtälje, påbörjades 2014. 
Syftet med studien var att med ett trafikslagsö-
vergripande förhållningssätt analysera brister 
och behov längs väg 76 kopplat till trafiksäker-
het och framkomlighet. I studien framkom 
att det saknas en gång-och cykelväg mellan 
Skutskär och Älvkarleby och att den optimala 
sträckningen för en sådan bör utredas.

I lokaliseringshandling föreslogs tre alterna-
tiva korridorer för sträckan, en väster om Dal-
älven och två öster om Dalälven. I ett slutligt 
ställningstagande från Trafikverket beslutades 
att vägplanen ska innehålla gång- och cykelväg 
på tre platser. Längs väg 759 Västanåvägen 
(del 1) och väg 786 från väg 76 och norrut 
fram till Överboda (del 2) samt väg 76 strax 
söder om, och fram till Skutskär (del 3). Del 
1 och del 3 ansluter till varandra i korsningen 
mellan väg 759 och 76.

5.2 Val av utformning

5.2.1 Väg

Utformning framgår av illustrationsplaner; 
101T0501-510, 201T0501-502 och 301T0501-
502.

Väg 759 Västanåvägen, söder om, genom byn 
Västanån, och norr om byn till väg 76 (del 1)

Vägen är 6,2 m bred. En separerad gång- och 
cykelväg med en sidoremsa på 3 m anläggs 
på västra sidan fram till byn och efter byn. 
Genom byn anläggs en bygdeväg på den 
befintliga vägbredden där nuvarande linje och 
profil på väg 759 bibehålls. Ett körfält som är 
3,5 m målas med kantlinjer så att vägrenar 
som är 1,25 m breda erhålls på båda sidor om 
körbanan. Fem dubbelsidiga avsmalningar, 
sk timglashållplatser, placeras ut jämt på 
sträckan. På dessa platser medges inte möte. 
Utformningen medför ett mycket begränsat, 
utökat, vägområde.

Väg 786 från väg 76 och norrut fram till 
Överboda (del 2)

Från Tegelbruksvägen dras gång- och cykelvä-
gen i nysträckning under väg 76 i en gång- och 
cykelport. Vid den närliggande fastigheten 
anläggs gång- och cykelvägen med kantstöd. 
Därefter längs Långsandsvägen, som är 6 m 
bred, anläggs en separerad gång- och cykelväg 
med en sidoremsa på 3 m på den östra sidan 
om vägen. Gång- och cykelporten placeras 
vinkelrätt öster om korsningen med väg 76. 
Gång- och cykelporten får skarpast tillåtna 
kurvor och brantast möjliga längslutning för 
att minimera markintrånget. Vid passage av 
Bosjöbäcken i den norra delen anläggs gång- 
och cykelvägen med kantstöd.

Väg 76 strax söder om, och fram till Skutskär 
(del 3).

Befintlig väg 76 är 13 m bred. Gång- och cykel-
vägen placeras på den västra sidan av befintlig 
väg med räcke mot fordonstrafiken. Körfälten 
för fordonstrafiken flyttas österut där den 
östra vägrenen nyttjas.  Vid den södra C-
korsningen (korsning med vänstersvängsfält) 
behöver befintlig väg breddas då vägrenen är 
upptagen för fordonsstrafiken. Vid den norra 
c-korsningen behöver gång- och cykelvägen 
dras in på sekundärvägen för att åstadkomma 
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ett fordonsmagasin på sekundärvägen. Befintlig 
linje och profil på väg 76 förändras något då 
beläggningsryggen flyttas i sidled.

5.2.2 Typsektion

Typsektion för vägarna förändras inte. Gång- 
och cykelvägen föreslås få en belagd bredd på 
2,5 meter med tre meter sidoområde. För del 
1 och del 2 föreslås kantstensseparering förbi 
fastigheter där markintrånget annars skulle 
blivit betydande. För del 3 separeras gång- och 
cykelvägen från vägen med vägräcke.

5.2.3 Avvattning

Avvattningen kommer framförallt att ske med 
öppna diken och förlängning av genomled-
ningar där behov finns.

5.2.4 Oskyddade trafikanter

Gång- och cykelvägar projekteras med en 
gång- och cykelport under väg 76. Porten till-
sammans med de föreslagna gång- och cykel-
vägarna kommer att öka tryggheten väsentligt 
för de oskyddade trafikanterna. Inom aktuellt 
område finns idag busshållplatslägen som inte 
avses förändras mer än marginellt i längsled 
för att anpassas mot den nya gång- och cykel-
vägen. Det blir anslutningar från gång- och 
cykelvägen till hållplatslägena och på andra 
platser där det bedöms att det finns ett behov 
att kunna ta sig från vägen över till gång- och 
cykelvägen. På tre av de fem timglashållplat-
serna görs en mindre tillgänglighetsanpass-
ning med busshållplatskantstöd. 

5.2.5 Belysning

Väg 759 Västanåvägen, söder om, genom byn 
Västanån, och norr om byn till väg 76 (del 1)

Befintlig belysning finns på den västra sidan 
fram till Västanån. Stolparna står ca 2 m från 
vägkant inom vägområdet och kan komma 
att behöva flyttas. Genom byn står stolparna 
på den östra sidan och behöver inte flyttas då 
inget utökat vägområde behövs.

Väg 786 från väg 76 och norrut fram till 
Överboda (del 2)

I korsningen vid väg 76/Tegelbruksvägen 
finns befintlig belysning där enstaka stolpe 
kan behöva flyttas. Gång- och cykelporten som 
anläggs på platsen kommer att bli belyst. Vi-
dare längs Långsandsvägen finns belysning på 
den östra sidan fram till Överboda. Stolparna 
står ca 2 m från vägkant inom vägområdet och 
kan komma att behöva flyttas. 

Väg 76 strax söder om, och fram till Skutskär 
(del 3).

På slutet av sträckan vid Näsbodavägen finns 
tre befintliga stolpar på den västra sidan. De 
bedöms kunna stå kvar då gång- och cykelvä-
gen placeras på befintlig väg 76.

5.2.6 Konstbyggnader

Läge för planskild passage för gång- och cy-
keltrafik under väg 76 föreslås bli 50 m öster 
om nuvarande korsning. Passagen föreslås 
utformas som en sluten plattrambro i arme-
rad betong med en fri höjd på 2,7 m och en 
fri öppning på 4,0 m. Bron föreslås byggas på 
plats och befintlig trafik på väg 76 leds förbi 
arbetsplatsen på en tillfällig väg. 

Befintlig bro över Bosjöbäcken bedöms utifrån 
givna förutsättningar inte påverkas av den nya 
vägsträckningen. Sträckan över bron komplet-
teras med stödmurar samt räcke.

5.3 Skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått som redovisas på plan-
karta och fastställs
Skyddsåtgärderna fastställs och gäller under 
drifttiden. I detta projekt har inga skyddsåt-
gärder och försiktighetsmått identifierats som 
ska fastställas.
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5.4 Övriga skyddsåtgärder 
Förutom skyddsåtgärder som skrivs in på 
plankarta och fastställs kommer följande 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått att vid-
tas. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
föreslås under byggtiden beskrivs i kapitel 6.7 

”Påverkan under byggtiden” och dokumen-
teras tillsammans med skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått i driftskedet i Trafikverkets 
dokument Miljösäkring Plan och Bygg.

•	 Refuger, skyltning och annan permanent 
vägutrustning längs Västanåvägen anpas-
sas till den småskaliga byvägkaraktären.

•	 En arkeologisk utredning görs innan 
byggskedet, under sommaren 2019, inom 
planområdena för Långsandsvägen och 
Västanåvägen.

•	 Intrång i Bosjöbäckens flottningsanlägg-
ning undviks. Om breddning av bron blir 
aktuell i senare skede ska detta samrådas 
med länsstyrelsen.

•	 Vid arbeten vid Bosjöbäcken vidtas åtgär-
der för att minimera grumling och hindra 
grumlande partiklar från att spridas ned-
ströms vattendraget.

•	 Uppmätta föroreningshalter är generellt 
låga men eftersom ett par prover visar på 
halter över mindre än ringa risk (MRR) 
bör kontakt tas med tillsynsmyndighet 
innan byggskedet inför eventuell återan-
vändning av massor.
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6 Effekter och konse-
kvenser av projektet 

6.1 Trafik och användargrupper

6.1.1 Restid/Komfort
Restiden för fordonstrafik på väg 76, 759 och 
786 förändras inte. På bygdevägen genom Väs-
tanån förlängs dock restiden något då hastig-
hetsbegränsningen sänks till 40 km/tim.

6.1.2 Framkomlighet
Framkomligheten på väg 76 förbättras då en 
korsande gång- och cykelväg i plan tas bort 
och ersätts av en planskild vägkorsning. På 
väg 76, 759 och 786 förbättras framkomlig-
heten då de oskyddade trafikanterna hänvi-
sas till gång- och cykelvägar som är åtskilda 
från vägen. På bygdevägen genom Västanån 
försämras dock framkomligheten vid timglas-
hållplatserna då endast ett fordon i taget kan 
passera.

6.1.3 Kapacitet
Kapaciteten på väg 76, 759 och 786 förändras 
inte.

6.1.4 Bytespunkter med koppling till andra 
transportsystem
De nya gång- och cykelvägarna ger större möj-
ligheter för oskyddade trafikanter att transpor-
tera sig på de aktuella sträckorna. Busshåll-
platser anläggs så att de har god förbindelse 
med gång- och cykelvägen.

6.1.5 Trafiksäkerhet
Ombyggnaden medför standardförbättringar 
i väganläggningarna beträffande trafiksäker-
het. Gång- och cykelvägen erbjuder en väsent-
lig förbättring av trafiksäkerheten för både 
lokaltrafiken och de oskyddade trafikanterna. 
Bygdevägens utformning ökar också trafiksä-
kerheten betydligt. 

6.2 Lokalsamhälle och regional 
utveckling
De åtgärder som föreslås stämmer överens 
med intentioner i kommunens pågående över-
siktsplanearbete och gällande översiktsplan. 
Planerade avsnitt av gång- och cykelvägar 
underlättar för oskyddade trafikanter att ta sig 
fram på kritiska platser där trafiksäkerheten 
är dålig idag och människor har behov av att 
färdas. Gång- och cykelvägarna uppfyller inte 
en helhet i ett kommunalt gång- och cykel-
vägnät men utgör en grund för att fortsätta 
utbyggnaden av gång- och cykelvägarna. 
Planerade gång- och cykelvägar kan användas 
för att nå målpunkter som grannar, fritidsak-
tiviteter, arbetsplatser, skolor, servicefunk-
tioner, rekreationsområden samt kommunala 
transporter. 

6.3 Landskapet och staden
Nya gång- och cykelvägar innebär en föränd-
ring av det befintliga landskapet och land-
skapsbilden. Detta gäller framför allt i det 
öppna odlingslandskapet vid Långsandsvägen 
där en gång- och cykelväg längs befintlig väg 
breddar den totala vägytan. De föreslagna 
gång- och cykelvägarna går inte genom de 
allra känsligaste delarna av landskapet och 
medför därmed inte en alltför stor negativ 
inverkan på landskapsbilden. 

Anläggningen av en ny gång- och cykelport 
ökar säkerheten för trafikanter men innebär 
ett påtagligare ingrepp i landskapet och påver-
kan på landskapsbilden. Det är viktigt att ta 
hänsyn till utformningen av gång- och cykel-
porten för att minska dess visuella påtaglighet.  
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6.4 Miljö och hälsa

6.4.1 Boendemiljö och intrång
En gång- och cykelväg utgör ofta ett posi-
tivt inslag för boende i närområdet, både 
ur trafiksäkerhets- och hälsosynpunkt. Den 
underlättar för de boende att ta sig till olika 
målpunkter på ett trafiksäkert sätt.  Gång- och 
cykeltrafiken innebär oftast inga störningar 
för boende. Inom detta projekt behöver 
mindre intrång på tomtmark göras vid ett par 
fastigheter. Detta gäller en fastighet i södra 
delen av Västanåvägen, och en i norra delen, 
där planerad gång- och cykelväg måste bred-
das ut på tomtmark. Vid planerad port under 
väg 76 kommer uppfarten från porten med-
föra intrång på en fastighet och dess körytor. 
Utfarten från fastigheten kommer att behöva 
anpassas till den nya gång- och cykelvägen.

Längs Västanåvägen där en bygdeväg skapas 
blir förutsättningarna för de boende betydligt 
lugnare och tryggare. Med en sänkt hastighet 
och lugnare trafikmiljö med breda vägrenar 
och timglashållplatser får vägen mer karaktä-
ren av en lokalgata.

Barriärer
Gång- och cykelvägen innebär att den totala 
vägytan ökar men det kommer inte att innebä-
ra ytterligare hinder för djur eller människor 
att passera gång- och cykelvägen. Syftet med 
gång- och cykelvägarna är att öka möjlighe-
ten för oskyddade trafikanter att färdas längs 
vägarna 76, 759 och 786 och att passera väg 76. 

6.4.2 Kulturmiljö
Riksintresseområdet Älvkarleby (C1) bedöms 
inte beröras av planerade åtgärder.

Projektet innebär en ökad trygghet för de 
oskyddade trafikanterna att färdas i kultur-
landskapet vilket är positivt.

Väg 759 Västanåvägen
Vägens sträckning passerar omedelbart invid 
kulturmiljöer med höga värden som berättar 
om olika skeenden i områdets historia och 
som har stor betydelse för kunskapen om 
regionens förhistoria och medeltid.

Planerade åtgärder innebär att vägområdet 
breddas i de avsnitt där gång- och cykelväg 
anläggs på den västra sidan längs väg 759. 
Breddningen av vägrummet innebär en mera 

storskalig vägmiljö vilken förändrar upplevel-
sen av att färdas genom byn. 

Inom de vägavsnitt där befintlig vägbredd 
bibehålls och en så kallad bygdeväg föreslås, 
bevaras vägens småskaliga karaktär. Föreslag-
na åtgärder innebär att intrång i kulturmiljöer 
minimeras.

Intrången i kulturmiljön minimeras genom 
planerade åtgärder men upplevelsen av att fär-
das längs den småskaliga byvägen kan till viss 
del påverkas genom de timglasrefuger som 
anläggs och de skyltar vilka avses att placeras 
längs vägsträckan. 

Samtliga registrerade fornlämningar är skyd-
dade enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 
kan komma att fatta beslut om arkeologisk 
utredning för att ta reda på om det finns ännu 
inte registrerade fornlämningar.

Konsekvensens grad avseende intrång i 
presumtiva fornlämningar, kan inte bedömas 
innan en arkeologisk utredning har utförts och 
säkerställt fornlämningsförekomsten inom 
planerat vägområde. 

Väg 786 Långsandsvägen
Anläggande av gång- och cykelväg på den östra 
sidan av Långsandsvägen innebär att vägrum-
met breddas genom att gång- och cykelvägen 
anläggs på vägens östra sida. 

Passagen över Bosjöbäcken innebär ingen 
breddning ut i vattnet då befintlig trumma är 
tillräckligt bred för att rymma den nya gång- 
och cykelvägen intill befintlig väg ovan bron. 
Flottningsanläggningen som är skyddad som 
fornlämning (Älvkarleby 359/L1940:7985) 
och bedöms inte påverkas inte av planerad 
gång- och cykelväg och arbeten för denna. 
Tillstånd enligt kulturmiljölagen kommer att 
sökas hos länsstyrelsen eftersom osäkerhet 
råder.

Länsstyrelsen kan komma att fatta beslut om 
arkeologisk utredning för att fastställa före-
komst av ännu ej registrerade fornlämningar. 

Konsekvensens grad avseende intrång i 
presumtiva fornlämningar, kan inte bedömas 
innan en arkeologisk utredning har utförts och 
säkerställt fornlämningsförekomsten inom 
planerat vägområde. 
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Väg 76
Planerade åtgärder kommer att innebära 
mindre markintrång på den västra sidan om 
väg 76. Det ökade vägområdet bedöms inte 
innebära någon påverkan på de skogsbruks-
lämningar som finns inom området. 

Konsekvensens grad avseende intrång i 
presumtiva fornlämningar, kan inte bedömas 
innan en arkeologisk utredning har utförts och 
säkerställt fornlämningsförekomsten inom 
planerat vägområde. 

6.4.3 Naturmiljö, biologisk mångfald och 
skyddade arter
Planerade åtgärder bedöms inte medföra 
negativ påverkan på bevarandeområde för 
odlingslandskapet eller område som omfattas 
av naturvårdsprogram. 

Väg 759 Västanåvägen
Den nya vägen passerar intill eller genom fem 
naturvärdesobjekt med påtagligt eller högt 
naturvärde. Ett skogsobjekt med påtagligt na-
turvärde (klass 3) kommer att påverkas genom 
att skogen närmast vägen tas i anspråk för 
nytt vägområde. Det område som tas i anspråk 
utgör nyckelbiotop. Ett naturvärdesobjekt 
med högt naturvärde (klass 2) kommer delvis 
att tas i anspråk i och med nytt vägområde. 
Det rör sig om en äldre sandtallskog med tallar 
på över 200 år. Området närmast vägen utgör 
nyckelbiotop. Inom objektet finns de rödlis-
tade arterna sexfläckig bastardsvärmare (NT), 
toppjungfrulin (VU), månlåsbräken (NT) och 
tallticka (NT) registrerade. Nyckelbiotopen 
sträcker sig norrut längs Västanåvägen och 
kommer där att beröras av den nya vägsträck-
ningen på ett par ställen. 

Två artrika vägkanter noterades på östra sidan 
av vägen. En finns i anslutning till golfba-
nan, mittemot naturvärdesobjekt 6, och den 
andra finns i höjd med motorbanan. Eftersom 
vägen kommer att breddas på västra sidan om 
befintlig väg kommer inget intrång i de artrika 
vägkanterna att göras. 

Längs med den utökade vägsträckningen, 
norra delen av Västanåvägen, kommer ett 
antal rödlistade växt- och djurarter att be-
röras av vägbreddningen. Slåtterfibbla (VU) 
finns noterad på en plats väster om befintlig 
väg. Den rödlistade fjärilen mindre bastards-
värmare (NT) har noterats i ett område intill 

vägen strax söder om motorbanan/grusta-
get. Det kan inte uteslutas att en del av den 
lokala populationens livsmiljö kommer att 
tas i anspråk. Negativ påverkan på fjärilarna 
kan minskas genom att anläggningsarbeten 
undviks under juni-juli, då förpuppning och 
flygning sker. Förutom den mindre bastards-
värmaren förekommer även fjärilsarterna 
sexfläckig bastardsvärmare (NT) och bredbrä-
mad bastardsvärmare (NT) längs med denna 
vägsträcka. Flertalet noteringar av dessa tre 
arter finns omkring avtagsvägen till motorba-
nan. Två noteringar av den fridlysta och starkt 
hotade mosippan (EN) finns i ett skogsområde 
strax väster om befintlig väg, i höjd med kors-
ningen Västanåvägen/Gävlevägen (väg 76). 
Noteringarna finns cirka 20 meter väster om 
planerat vägområde och ska inte beröras av 
projektet förutsatt att hänsyn till förekomsten 
tas i byggskedet. I anslutning till bebyggel-
sen i samhället står ett antal bevarandevärda 
träd. Bland dessa finns en alm (CR) och två 
askar (EN). Då dessa arter är starkt hotade på 
grund av sjukdomar är det önskvärt att dessa 
får stå kvar och att de inte skadas vid anlägg-
ningsarbetet. Då befintlig väg genom samhäl-
let kommer att nyttjas bedöms ingen negativ 
påverkan på träden uppstå. En ask som står 
i anslutning till en gård omfattas av tillfällig 
nyttjanderätt eftersom den eventuellt kom-
mer behöva tas ned på grund av att det står för 
nära planerade arbeten och därför kan skadas.

Vid södra delen av Västanåvägen, i området 
kallat Skansen, förekommer mindre bas-
tardsvärmare (NT) i vägkanten på östra sidan 
vägen. Det bedöms inte som troligt att artens 
livsmiljö skulle kunna påverkas negativt av 
planerade åtgärder, då den ligger insprängd 
mellan trädgårdar. 

I södra delen, där vägen breddas för gång- och 
cykelvägen, tas ny mark i anspråk endast på 
västra sidan. Därmed undviks negativ påver-
kan på naturvärdesobjekt och rödlistade/skyd-
dade arter.

Sammantaget bedöms de negativa konse-
kvenserna avseende naturmiljö bli måttliga, 
förutsatt att rekommenderad hänsyn tas till 
utpekade naturvärden.

Väg 786 Långsandsvägen
Inga naturvärdesobjekt berörs av planerad 
vägsträckning, då gång- och cykelvägen an-
läggs på vägens östra sida.
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Den rödlistade kornknarren (NT) förekommer 
enligt uppgifter på Artportalen i området. To-
talt finns nio träffar på kornknarr från utred-
ningsområdet, registrerade mellan 2012 och 
2017. Arten har under 1900-talet gått tillbaka 
mycket starkt, i Sverige såväl som i västra 
Europa. Uppland hyser en betydande del av 
den svenska populationen. Kornknarren är 
knuten till marginalområden inom jordbruks-
landskapet med mer småskaliga bruknings-
metoder och skulle därför kunna tänkas häcka 
i närheten av planerad väg. Det bedöms dock 
inte som troligt att den skulle häcka i berört 
vägområde, eftersom biltrafik och människor 
torde utgöra en för stor störning. 

En flerstammig, äldre sälg omfattas av tillfällig 
nyttjanderätt eftersom den eventuellt kom-
mer behöva tas ned på grund av att det står för 
nära planerade arbeten.

Sammantaget bedöms de negativa konsekven-
serna avseende naturmiljö bli små, förutsatt 
att rekommenderad hänsyn tas till utpekade 
naturvärden.

Väg 76
Inga naturvärdesobjekt berörs av planerad 
vägsträckning. 

Precis vid södra änden av planerad gång- och 
cykelväg, vid Älvboda, finns de rödlistade fjä-
rilarna bredbrämad bastardsvärmare (NT) och 
sexfläckig bastardsvärmare (NT). De förekom-
mer i vägkanten på västra sidan väg 76, vid 
korsningen väg 76/Västanåvägen, enligt rap-
porter på Artportalen. Eftersom inget nytt väg-
område tas i anspråk för gång- och cykelvägen 
tas ingen livsmiljö för fjärilarna i anspråk. 

Sammantaget bedöms de negativa konsekven-
serna avseende naturmiljö bli små, förutsatt 
att rekommenderad hänsyn tas till utpekade 
naturvärden.

6.4.4 Ytvatten
Dalälven påverkas inte.

Vattenförekomsten Bosjöbäcken passeras på 
bro vid Överboda. Gång- och cykelvägen an-
läggs intill vägen tillsammans med en stödmur 
med räcke. Då befintlig rörbro har tillräcklig 
längd så behöver den inte förlängas. Påverkan 
på vattendraget blir därför obefintligt.

6.4.5 Markavvattning
Markavvattningsföretaget Bo- och Galleråsjö-
arna bedöms inte beröras av arbeten för bro 
över Bosjöbäcken. Flödeskapaciteten kommer 
inte försämras. Inget övrigt markavvattnings-
företag berörs av planerade åtgärder.

6.4.6 Grundvatten
Projektet medverkar inte till djupa schakter 
som kan påverka grundvattnet. Miljökvali-
tetsnormerna för grundvatten bedöms inte 
påverkas. Under byggskedet finns vissa risker 
för läckage av drivmedel och kemikalier till 
grundvatten men genom förebyggande säker-
hetsarbete ska riskerna för detta minimeras.

Uppsalaåsen ligger utanför planområdet vid 
väg 76 men planerad port vid Överboda ligger 
nära grundvattenmagasinet. Grundvattnet 
ligger enligt utförda undersökningar på stort 
djup under markytan, åtta meters djup, och 
bedöms inte påverkas då grundläggningen av 
porten kommer att utföras med god marginal 
över grundvattenytan. Ingen grundvatten-
sänkning blir aktuell. 

Inga energibrunnar bedöms påverkas negativt.

6.4.7 Strandskydd
Planerad gång- och cykelväg längs Långsands-
vägen samt port över väg 76 ligger innanför 
strandskydd från Dalälven och Bosjöbäcken. 
Gång- och cykelvägen kommer att läggas längs 
befintlig väg där strandskyddets syften inte 
påverkas. Allmänhetens tillgång till strand-
området längs Bosjöbäcken och bevarandet 
av livsvillkoren för djur- och växtlivet påver-
kas inte då bron inte behöver breddas. Ingen 
påverkan sker i detta fall på strandområdet. 
Ingen ny barriär uppkommer.

Även södra delen av Västanåvägen ligger inom 
strandskyddat område från Dalälven. Här 
är området längs strandlinjen avskilt genom 
Västanåvägen och bebyggelse till stor del vilket 
gör att strandskyddets syften inte påverkas av 
en gång- och cykelväg.
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6.4.8 Rekreation och friluftsliv
Genom att anlägga gång- och cykelvägar samt 
en planskild passage över väg 76 ökar möjlig-
heterna för oskyddade trafikanter att utöva 
och nå platser för rekreation och friluftsliv. 

6.4.9 Naturresurser
Den nya gång- och cykelvägen tar upp till tio 
meter produktiv jordbruksmark i direkt an-
språk från befintlig vägkant längs Långsands-
vägen längs en drygt 600 meter lång sträcka.

Ingen negativ påverkan bedöms ske på vatten-
resursen i Uppsalaåsen.

6.4.10 Förorenad mark
Föroreningssituationen längs både Långs-
andsvägen och Västanåvägen har utretts i 
den miljötekniska markundersökningen 2019. 
Påträffade halter av föroreningar är mycket 
låga. Uppmätta medelhalter ligger under 
haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR), 
varför bedömningen är att återanvändning 
av massor vid behov är möjlig. Då två prov 
uppvisar halter över MRR, bör dock kontakt 
med tillsynsmyndighet tas vid återanvändning 
av massor. Inget grundvatten har påträffats 
längs med någon av sträckningarna, varför 
detta inte bedöms påverka kommande schakt-
arbeten, avseende föroreningsspridning. Vid 
eventuella arbeten i vägbana, särskilt längs 
väg 76, bör provtagning av asfalt göras för att 
utreda eventuell förekomst av tjärasfalt.

6.4.11 Klimat
Klimatet påverkas positivt om möjligheterna 
till att gå och cykla ökar. Det är svårt att 
förutse om och i vilken grad motortrafiken 
minskar på grund av att gång- och cykel väljs 
som färdmedel men förutsättningar finns.

6.4.12 Risk och säkerhet
Trafiksäkerheten förbättras för alla trafikanter 
och boende vid anläggande av planerade gång- 
och cykelvägar, bygdeväg längs Västanåvägen 
och planskild port vid väg 76.

6.5 Samhällsekonomisk bedömning
En bedömning av projektets positiva och nega-
tiva effekter har gjorts. Effekter som bedömts 
är effekter på resande och trafik, trafiksäker-
het, intrång i skyddsvärda miljöer mm. Ut-
byggnaden bedöms öka trafiksäkerheten för 
de oskyddade trafikanterna och kan bidra 
till en överflyttning av resor från bil till gång, 
cykel och kollektivtrafik. 

Om utbyggnaden är samhällsekonomiskt lön-
sam beror på hur många oskyddade trafikan-
ter som drar nytta av åtgärderna. Osäkerheten 
kring antalet användare är stor, men då åtgär-
derna främjar att välja gång, cykel och kollek-
tivtrafik som transportsätt, vilket främjar eko-
logisk och social hållbarhet görs bedömningen 
att projektet har en osäker lönsamhet.

6.6 Indirekta och samverkande 
effekter och konsekvenser
Inga samverkande effekter eller konsekvenser 
har identifierats.

6.7 Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår störningar för 
närboende och trafikanter från maskiner 
och transportfordon i form av buller, dam-
ning och vibrationer. Eftersom åtgärderna är 
lokaliserade till tre olika områden kommer 
arbetena att pågå i etapper på olika platser. De 
mest omfattande anläggningsarbetena kom-
mer att utföras vid planerad port vid väg 76 
vid Överboda. Här finns ett bostadshus och 
en verksamhet mycket nära som blir mycket 
utsatta för störningarna. Arbetena kan även 
innebära svårigheter att ta sig till och från 
fastigheten korta perioder. Anläggandet av 
gång- och cykelvägen längs Långsandsvägen 
samt Västanåvägen kan också påverka närlig-
gande fastigheter under den begränsade tid 
som arbetena utförs utanför dessa.

Arbeten för planerad bygdeväg längs Västanå-
vägen är av mindre omfattning eftersom ingen 
omfattande förändring görs. Eftersom vägen 
är smal med många närboende samt många 
in- och utfarter kan arbetsmaskinerna med-
föra trängsel och försämrad framkomlighet på 
vägen under kortare perioder.
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Under byggtiden uppstår också risker före 
både människors hälsa och säkerhet efter-
som arbeten med stora maskiner pågår nära 
boende och trafikanter. Under byggtiden kan 
oskyddade trafikanter få svårt att ta sig fram 
på ett säkert sätt, framförallt vid den plane-
rade planskilda passagen under väg 76.

Projektet bedöms medföra små negativa kon-
sekvenser under byggtiden med avseende på 
miljövärden. Artrika vägkanter (i anslutning 
till golfbanan vid Västanåvägen) eller vägkan-
ter med dokumenterade fynd av rödlistade 
arter (väg 76) markeras ut och skyddas under 
byggtiden för att undvika intrång samt kör-
ning med och uppställning av fordon. Äldre 
träd (ask, lönn, björk, tall) eller träd som ingår 
i alléer markeras ut och skyddas under byggti-
den. Detta gäller träd som är möjliga att spara. 
Grävarbeten som kan påverka rotzonen på 
dessa träd, uppläggning av massor eller kör-
ning med maskiner och fordon samt hårdgö-
ring av mark som inte tidigare varit hårdgjord, 
ska undvikas inom två meter från ytterkanten 
på kronan.

Vägarbeten längs Långsandsvägen bör undvi-
kas under kornknarrens häckningsperiod, som 
infaller under perioden slutet av maj – augusti. 
Påverkan på övriga fåglar från störning av 
bullrande verksamhet under anläggnings-
skedet är begränsad och övergående, varför 
påverkan bedöms bli liten på dessa.

Kulturvärden som riskerar att skadas i anlägg-
ningsskedet bör markeras för att synliggöras.

Vid arbeten i och vid vattendrag och diken bör 
åtgärder vidtas för att minimera grumling och 
hindra grumlande partiklar från att spridas 
nedströms vattendraget. Detta gäller framför 
allt arbeten med fyllning för stödmur i Bosjö-
bäcken. Arbeten som kan riskera grumling bör 
ske vid lågvatten. Vattenverksamhet kan bli 
aktuellt om fyllningen för stödmur vid Bosjö-
bäcken orsakar betydande grumling.

Vid eventuella arbeten i vägbana, särskilt 
längs väg 76, bör provtagning av asfalt krävas 
för att utreda eventuell förekomst av tjärasfalt.
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7 Samlad bedömning

7.1 Planens överensstämmelse med 
miljökvalitetsmålen

Allmänt om miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Miljömålssystemet innehåller ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett 
trettiotal etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås och är därför vägledan-
de för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
Enligt riksdagens beslut ska miljökvalitets-
målen i huvudsak vara uppfyllda till år 2020. 
Miljökvalitetsmålen framgår av figur 7.1. Mer 
finns att läsa på www.miljomal.se.

7.1.1 Regionala och lokala miljömål
Länsstyrelserna samordnar och följer upp de 
regionala arbetena med miljömålen och arbe-
tar för att de ska få genomslag i länen. Uppsala 
län har inte tagit fram regionala miljömål utan 
utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. 
Länsstyrelsen i Uppsala har tillsammans med 

andra aktörer i länet påbörjat framtagandet av 
ett regionalt åtgärdsprogram, Färdplan för ett 
hållbart län. Sammanlagt ska färdplanen täcka 
in samtliga miljömål som länet berörs av. Ar-
betet är indelat i fyra fokusområden varav det 
första åtgärdsprogrammet, Färdplan för mins-
kad klimatpåverkan, finns som remissversion. 
I denna finns bland annat ökad gång- och 
cykling samt underlätta att kombinera olika 
färdmedel och linjebyten med som föreslagna 
åtgärder för att nå miljömålen om klimat, frisk 
luft och god bebyggd miljö.

Kommunerna har det samlade ansvaret för en 
god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll 
när det gäller miljömålsarbetet och arbetet 
för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna 
ansvarar för lokala anpassningar av riksda-
gens miljömål och kan också besluta om lokala 
miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till 
exempel integreras i den fysiska planeringen, 
kommunens ordinarie miljöarbete, byggnads-
vården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet. 
Älvkarleby kommun har inte tagit fram lokala 
miljömål.

7.1.2 Överensstämmelse med 
miljökvalitetsmålen
Överensstämmelse med de miljökvalitetsmål 
som berörs mest i detta projekt beskrivs i 
tabell 7.1.

Figur 7.1 De svenska miljökvalitetsmålen.

1. Begränsad miljöpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonkikt 
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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7.2 Planens överensstämmelse med 
de transportpolitiska målen 
Det övergripande målet för svensk transport-
politik är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet. Under det övergripande målet 
har regeringen också satt upp funktionsmål 
och hänsynsmål med ett antal prioriterade 
områden.

Funktionsmålet handlar om att skapa till-
gänglighet för alla. Detta projekt innebär 
en ökad tillgänglighet för både oskyddade 
trafikanter och andra genom att öka fram-
komlighet, trygghet och trafiksäkerhet för alla 
trafikantgrupper. Hänsynsmålet handlar om 
säkerhet, miljö och hälsa. Ur både säkerhets, 
miljö- och hälsoperspektiv gynnas i huvudsak 
målet av planerade gång- och cykelvägar samt 
anläggande av bygdeväg längs Västanåvägen. 
Nackdelar är viss påverkan på tomtmark och 
jordbruksmark.

7.3 Sammanställning av effekter och 
konsekvenser
Projektets syfte är att uppnå positiva konse-
kvenser avseende framför allt trafiksäkerhet, 
trygghet och framkomlighet för alla trafikan-
ter. För att förverkliga detta projekt och uppnå 
detta uppstår även effekter och konsekvenser 
för andra aspekter. I tabell 7.2 redovisas en 
sammanställning av effekter och konsekvenser 
för de mest relevanta aspekterna i och om-
kring planområdet. 

Miljökvalitetsmål Överensstämmelse
Begränsad klimatpåver-
kan

Projektet ger ingen förutsebar påverkan på trafikarbetet på omgivande vägar. Förhopp-
ningen är att planerade gång- och cykelvägar ska locka fler att cykla istället för att ta bilen. 
För att minska klimatutsläppen under byggtiden väljs metoder och material med så små 
utsläpp som möjligt. Projektet bidrar med liten måluppfyllelse på sikt.

Frisk luft Se ovan.

Giftfri miljö Utförda miljötekniska markundersökningar har visat på låg förekomst av föroreningar. Inga 
giftiga ämnen byggs in i anläggningen. Projektet varken bidrar eller motverkar måluppfyl-
lelse.

Levande sjöar och 
vattendrag

Planerad gång- och cykelväg kommer att passera Bosjöbäcken. Planerade arbeten 
innebär ingen långsiktig påverkan på flöde, flora eller fauna i vattendraget. Projektet 
påverkar inte måluppfyllelsen.

Grundvatten av god 
kvalitet

Planerad gång- och cykelport ligger inte inom skyddsområde för vattentäkt. Grundvatteny-
tan ligger under planerat schaktdjup för projektet. Projektet påverkar inte måluppfyllelsen.

Ett rikt odlingslandskap Planerad gång- och cykelväg med slänter gör anspråk på jordbruksmark i mindre 
omfattning längs Långsandsvägen. Ingreppet motverkar måluppfyllelsen i liten grad.

God bebyggd miljö I anslutning till projektet finns enstaka bostadshus och endast mindre intrång på tomtmark 
behöver göras. Gång- och cykeltrafik medför generellt mycket små störningar i boendemil-
jön. För boende i närområdet är en gång- och cykelväg positiv. Längs Västanåvägen 
bidrar bygdevägen till en bättre boendemiljö. Mindre intrång på fornlämningsområden kan 
behöva göras vid avsmalningar för bygdevägen. Projektet bidrar positivt till måluppfyllel-
sen för boendemiljön men motverkar miljömålet avseende kulturmiljön i liten grad.

Ett rikt växt- och djurliv Planerad gång- och cykelväg tar en mindre del naturmark i anspråk men intrång görs i 
nyckelbiotoper. Projektet motverkar måluppfyllelsen.

Tabell 7.1 Överensstämmelse med miljökvalitetsmålen.
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Aspekt Effekter och konsekvenser
Trafik och användargrupper Framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras för alla trafikantgrupper 

då en planskild korsning byggs under väg 76 vid Överboda. Detta gäller 
även längs vägavsnitt på väg 76, Västanåvägen och Långsandsvägen där 
gång- och cykelvägar samt bygdeväg anläggs. Konsekvenserna blir 
positiva.

Lokalsamhälle och regional utveckling Ökade möjligheter till gång- och cykeltrafik gynnar människors möjligheter 
att välja transportsätt och bidrar på så sätt till en attraktivare boendemiljö 
och lokal utveckling. Konsekvenserna blir positiva.

Landskapet och staden De nya gång- och cykelvägarna utgör nya element i landskapet. Planerad 
bygdeväg kan bli positiv i landskapet då den ger intryck av en lokalgata. 
Vid planerad planskild passage blir ingreppen i landskapet större och 
kräver god gestaltning. De negativa konsekvenserna blir sammantaget 
små.

Boendemiljö Markintrång på tomtmark görs på två fastigheter. Gång- och cykeltrafik 
medför inga störningar med avseende på buller eller luftföroreningar. 
Konsekvenserna är små negativa.

Barriärer Planerade åtgärder med en planskild korsning för väg 76 och gång- och 
cykelvägar bidrar till minskad barriär för människor. Gång- och cykelvägen 
blir inget nytt hinder för djur att passera. Positiva konsekvenser uppstår.

Kulturmiljö Mindre intrång i fornlämningar längs Västanåvägen kan ske längs 
bygdevägen på Västanåvägen. Eventuellt intrång utgörs av breddningar 
för timglashållplatser. Kommande arkeologisk utredning kan ändra 
uppfattningen om hur omfattande påverkan på kulturmiljön blir. Om 
påverkan uppstår kan stora negativa konsekvenser uppstå på fornläm-
ningar.

Naturmiljö, biologisk mångfald och 
skyddade arter

Mindre intrång görs i områden med naturvärden, bland annat nyckelbioto-
per. Sammantaget blir de negativa konsekvenserna avseende naturmiljön 
måttliga.

Ytvatten Anläggande av stödmur för bron över Bosjöbäcken kan eventuellt medföra 
kortvarig grumling. De negativa konsekvenserna blir små.

Grundvatten Eftersom grundvattnet ligger under planerat schaktdjup inom planområdet 
bedöms inte grundvattnet påverkas. Inga konsekvenser uppstår.

Strandskydd Mindre påverkan på strandområdet kan fås om bron över Bosjöbäcken 
breddas. De negativa konsekvenserna för strandskyddet blir små.

Rekreation och friluftsliv Friluftslivet gynnas av nya gång- och cykelvägar vilket innebär positiva 
konsekvenser.

Naturresurser Den nya gång- och cykelvägen innebär att en mindre del produktiv 
jordbruksmark tas i anspråk vilket innebär negativa konsekvenser.

Förorenad mark Risken för spridning av föroreningar från vägmassor och före detta 
bensinstation bedöms som liten i samband med markarbeten. Inga 
konsekvenser bör uppstå.

Klimat Om den planerade gång- och cykelvägen kan bidra med att fler går eller 
cyklar istället för att ta bilen erhålls positiva konsekvenser av projektet.

Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten längs väg 76, Västanåvägen samt Långsandsvägen ökar 
för alla trafikantgrupper, vilket innebär positiva konsekvenser.

Påverkan under byggtiden Under byggtiden uppstår störningar och säkerhetsrisker, särskilt i området 
kring den planskilda korsningen med väg 76. Risk finns också för spill och 
föroreningsspridning. De negativa konsekvenserna är begränsade i tiden 
och relativt små.

Tabell 7.2 Sammanställning av effekter och konsekvenser.
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8 Överensstämmelse 
med miljöbalkens allmän-
na hänsynsregler, miljö-
kvalitetsnormer och be-
stämmelser om 
hushållning med mark 
och vattenområden 

8.1 Miljöbalkens allmänna hänsyns-
regler
I miljöbalkens andra kapitel redovisas de 
allmänna hänsynsregler som är grundläg-
gande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande och dispens. Hänsynsreglerna 
omfattar krav på att verksamhetsutövaren 
ska ha tillräcklig kunskap om verksamheten 
och att försiktighetsmått och skyddsåtgärder 
vidtas. Verksamheten ska förläggas på lämplig 
plats, hushållning med råvaror ska ske, bästa 
möjliga produkter och teknik ska användas 
och ansvar ska tas för eventuella skador. Verk-
samheten kan stoppas om den kan antas med-
föra väsentlig skada på miljö eller människor.

Denna vägplan med miljöbeskrivning tas fram 
för att identifiera projektets förutsebara påver-
kan på människors hälsa och på miljön så att 
anpassningar, försiktighets- och skyddsåtgär-
der kan föreslås. Kunskap har inhämtats via 
sammanställning av underlagsmaterial från 
bland annat myndigheter, samråd med myn-
digheter och allmänhet, platsbesök, fältun-
dersökningar, utredningar och inventeringar 
under projektets planeringsprocess. 

De skyddsåtgärder, begränsningar och försik-
tighetsmått i övrigt som krävs för att förebyg-
ga, hindra eller motverka att projektet medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön beskrivs i denna vägplan. Även 
undersökningar såsom geotekniska under-
sökningar och miljötekniska undersökningar 
har föregåtts av samråd med länsstyrelsen för 
att undvika skada eller intrång i känslig miljö. 
Detta gäller framför allt inom fornlämning-
arnas skyddsområde vid Västanåvägen där 
inga undersökningar utfördes av hänsyn till 
fornlämningens höga skyddsvärde. Trafikver-
ket kommer vid upphandling av entreprenör 
ställa krav på val av produkter som används 

i projektet enligt Trafikverkets generella 
miljökrav vid entreprenadupphandling TDOK 
2012:93.

Genom att uppskatta materialåtgången ger 
vägplanen en handledning för det fortsatta 
arbetet med kommande detaljprojektering och 
byggande. Överskottsmassor ska i största möj-
liga mån återanvändas inom projektet. Inget 
naturgrus ska användas i projektet.

Trafikverket har identifierat ett behov av 
gång- och cykelvägar mellan Älvkarleby och 
Skutskär. Flera alternativ har studerats för att 
välja lokalisering med minsta miljöpåverkan 
och intrång. 

Vid val av åtgärder avseende miljöanpassning, 
försiktighets- och skyddsåtgärder har hänsyn 
tagits till vad som är ekonomiskt försvarbart 
att genomföra i förhållande till projektets syfte 
samt dess påverkan på miljön.

Eventuella skador eller olägenheter som 
uppstår till följd av projektet under bygg- eller 
driftskede kommer Trafikverket att avhjälpa i 
den omfattning det anses skäligt enligt miljö-
balken. Trafikverket arbetar förebyggande för 
att undvika skador, olägenheter och olyckor.

8.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer kan fastställas av reger-
ingen för att förebygga eller åtgärda miljö-
problem. De kan gälla hela landet eller för ett 
begränsat geografiskt område. Normerna kan 
ses som styrmedel för att på sikt uppnå miljö-
målen och de flesta av miljökvalitetsnormerna 
baseras på krav i olika direktiv inom EU.

Miljökvalitetsnormerna omfattar idag utom-
husluft, fisk- och musselvatten, omgivnings-
buller och vattenförekomster. Normerna finns 
reglerade i miljöbalkens femte kapitel. I detta 
projekt berörs inte fisk- och musselvatten.

8.2.1 Utomhusluft
Varje svensk kommun ska enligt Luftkvalitets-
förordningen (SFS 2010:447) kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls och redovisa 
luftkvaliteten i den egna kommunen.

Inga utredningar av luftkvalitet för utomhus-
luft har gjorts inom kommunen. Luftkvaliteten 
upplevs som god och det finns inget som tyder 
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på att miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
riskerar att överskridas. Väg 76 är troligen 
den största utsläppskällan inom utrednings-
området. Gång- och cykeltrafik bidrar inte till 
luftutsläpp och därmed inte till att normen för 
utomhusluft påverkas negativt.

8.2.2 Omgivningsbuller
Trafiken längs vägarna 76, 759 Västanåvägen 
och 786 Långsandsvägen alstrar buller. Inga 
kända utredningar av buller från trafik eller 
andra verksamheter nära planområdet har 
gjorts av kommunen eller Trafikverket. Plane-
rad gång- och cykelväg bedöms inte påverka 
bullernivån och miljökvalitetsnormer för 
buller.

Större kommuner med över 100 000 invånare 
och Trafikverket ska genomföra bullerkart-
läggningar och utarbeta åtgärdsprogram. För 
Trafikverket omfattas buller från vägtrafik 
vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre 
miljoner fordon per år. I mindre kommuner 
såsom Älvkarleby (under 100 000 invånare) 
styrs strävan att begränsa buller genom bland 
annat de allmänna hänsynsreglerna i miljöbal-
ken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och 
prövning med mera.

8.2.3 Vattenförekomster 
Dalälven (SE672201-159005) bedöms inte 
påverkas av föreslagna åtgärder.

Bosjöbäcken (NW672262-159043) korsas 
av Långsandsvägen och planerad gång- och 
cykelväg längs denna. Gång- och cykelvägen 
anläggs intill vägen tillsammans med en 
stödmur med räcke. Då befintlig rörbro har 
tillräcklig längd så behöver den inte förlängas. 
Inga arbeten i vatten behöver utföras. Even-
tuell grumling från arbeten med stödmur är 
kortvariga och bedöms inte ge långvariga 
effekter på vattendraget eller påverka miljö-
kvalitetsnormerna. 

Uppsalaåsen-Skutskär (SE672305-158980) 
och Uppsalaåsen-Marma (670605-158918) 
bedöms inte påverkas av planerat projekt.

8.3 Bestämmelser om hushållning 
med mark och vattenområden
Projektet tar brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk. Anspråket avser mindre del för gång- 
och cykelväg längs Långsandsvägen i drygt en 
halv kilometer. Längs övrig vägsträcka följer 
gång- och cykelvägar mestadels inom vägom-
råde. Mycket lite skogsmark tas i anspråk i 
södra delen längs Västanåvägen.

Enligt miljöbalken 3:4 får brukningsvärd 
jordbruksmark endast tas i anspråk för an-
läggningar om det behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen såsom en gång- och 
cykelväg. Undantag är om detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att ta annan 
mark i anspråk. Det är svårt att ta annan mark 
i anspråk för att uppnå syftet med gång- och 
cykelvägen längs Långsandsvägen.

Väg 77 utgör riksintresse för kommunikationer 
enligt MB 3:8. Riksintresset gynnas av åtgär-
derna som planeras att utföras inom projektet 
då säkerheten och framkomligheten ökar med 
en planskild vägkorsning för oskyddade trafi-
kanter samt en mindre sträcka med gång- och 
cykelväg.

Riksintresse friluftsliv enligt MB 3:6, Nedre 
Dalälven, och Billudden samt riksintresse 
rörligt friluftsliv enligt MB 4:2, Nedre Daläl-
ven, gynnas av planerade gång- och cykelvägar 
samt planskild korsning över väg 76.

Riksintressena kulturmiljövård enligt MB 3:6, 
K1 Älvkarlebyfallen, och riksintresse skyddade 
vattendrag enligt MB 4:6, Dalälven, påverkas 
inte av planerat projekt.

Riksintressen visas på karta i figur 8.1.
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Figur 8.1 Riksintressen.
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9 Markanspråk och pågå-
ende markanvändning 

9.1 Vägområde för allmän väg
Vägområdet för allmän väg i vägplanen 
omfattar förutom själva vägen och gång- och 
cykelvägen utrymme för de väganordningar 
som redovisas i kapitel 5. Dessutom ingår i 
vägområdet en kantremsa på båda sidor om 
vägen som är upp till 2 meter i skog och 0,5 
meter på åkermark.

Kantremsan behövs för att underlätta fram-
tida drift och underhåll av vägen.  Den ger ut-
rymme åt bortplogad snö och minskar risken 
att trädrötter växer in i vägkroppen och skadar 
den. I skogsmark bidrar kantremsan också till 
bättre säkerhet då sikten gynnas. Dessutom 
torkar vägytan snabbare och mindre löv, barr 
och grenar hamnar på den.

I vägområdet ingår även det utrymme som 
krävs för vägens säkerhetszon. Med säkerhets-
zon menas det område utanför stödremsan 
vid sidan om vägbanan som ska vara fritt från 
fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga fö-
remål. I det fall säkerhetszonen är bredare än 
utrymmet för vägen med dess väganordningar 
samt kantremsa, undantaget längs åkermark, 
går vägplanens vägområdesgräns vid gränsen 
för säkerhetszonen och ingen extra kantremsa 
läggs till. Jordbruksmark kan undantas från 
att flytta ut vägområdet till säkerhetszonen 
vilket är aktuellt i detta projekt.

På plankartorna framgår befintligt och nytt 
vägområde. Det är det tillkommande vägom-
rådet som är angivet i fastighetsförteckning-
ens arealberäkning, det vill säga det som ligger 
utanför det befintliga vägområdet för allmän 
väg.

Nytt vägområde för allmän väg enligt denna 
vägplan omfattar ca 0.5 ha jordbruksmark och 
ca 0.7 ha skogsmark. 

9.1.1 Vägområde för allmän väg med 
vägrätt
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren 
tar mark i anspråk eller annat utrymme för 
väg med stöd av en upprättad och fastställd 
vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att 
nyttja mark eller annat utrymme som behövs 
för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsä-
garens ställe bestämma över marken eller ut-
rymmets användning under den tid vägrätten 
består. Vidare får myndigheten tillgodogöra 
sig jord- och bergmassor och andra tillgångar 
som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. 
Vägrätten upphör när vägen dras in.

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren 
har fått vägrätt, även om man inte har träffat 
någon ekonomisk uppgörelse för intrång och 
annan skada. Värdetidpunkten för intrånget 
är den dag då marken togs i anspråk. Den 
slutliga ersättningen räknas upp från dagen 
för ianspråktagandet med ränta och index tills 
ersättningen betalas. Eventuella tvister om 
ersättningen avgörs i domstol.

9.1.2 Vägområde inom detaljplan
Inom områden med detaljplan där kommunen 
är huvudman för allmänna platser uppkom-
mer ingen vägrätt. Kommunen tillhandahåller 
den mark eller det utrymme som behövs för 
vägen. Denna vägplan angränsar mot kommu-
nala planer, se kap 11.1.2.

9.1.3 Vägområde för allmän väg med 
inskränkt vägrätt
Vägrätt innefattar normalt rätt för väghållaren 
att nyttja marken för vägändamål, trots att 
annan har äganderätt till fastigheten. Dessa 
rättigheter kan inskränkas. 

Väghållaren har, inom markerat område för 
inskränkt vägrätt, endast rätt att nyttja mar-
ken enligt avsett ändamål. I övrigt får markä-
garen använda marken så länge som denna 
användning inte medför negativ påverkan på 
vägens eller väganordningens utformning eller 
funktion. 

I vägplanen förekommer inga områden med 
inskränkt vägrätt.
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9.2 Område med tillfällig nyttjande-
rätt
I vägplanen föreslås att ca 0.5 ha mark tas 
i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa 
områden är markerade med bokstaven T på 
plankartorna. På både plankartor och il-
lustrationskartor markeras de även med ett 
gult raster. Området/områdena kommer att 
användas som etableringsytor och upplag för 
jord och matjord. Nyttjanderätten gäller under 
byggnadstiden och till och med två månader 
efter godkänd slutbesiktning av projektet i sin 
helhet. Marken kommer att återställas innan 
den återlämnas.

9.3 Förändring av allmän väg
Gång- och cykelvägarna placeras vid sidan om 
på de allmänna vägarna 759 och 786. På väg 
76 placeras gång- och cykelvägen på del av den 
befintliga vägen. I Överboda byggs en gång- 
och cykelport under den allmänna vägen, väg 
76 och genom byn Västanån förändras vägmil-
jön från vanlig tvåfältsväg till en sk bymiljöväg 
bestående av ett körfält med vägrenar på båda 
sidorna.

9.4 Väghållningsansvar
Vägarna 76, 759 och 786 har idag Trafikverket 
som väghållare. De nya gång- och cykelvägar-
na som planeras kommer att ingå i ett utökat 
vägområde för respektive väg. 

9.5 Område för enskild väg (och 
kommunal väg)
Områden för enskild väg ingår inte i faststäl-
lelsebeslutet. Förändringar av det enskilda 
vägnätet hanteras via ersättningsförhand-
lingar samt av lantmäterimyndigheten när 
väghållaren söker förrättning enligt anlägg-
ningslagen. 

För spärrning av enskild utfart mot allmän väg 
krävs ett särskilt beslut, enligt 40§ väglagen, 
av väghållningsmyndigheten.

Inga enskilda utfarter avses stängas på aktu-
ella sträckor. 
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10 Fortsatt arbete

10.1 Fortsatt arbete
Trafikverket är ansvarig för såväl planeringen 
som genomförandet och handläggandet av 
marklösenfrågor, detaljprojektering och byg-
gande, inklusive upphandling av olika konsul-
ter och entreprenörer.

Bygghandlingen innehåller de tekniska hand-
lingar som krävs för att man ska kunna bygga 
vägen. Innan produktionen startar informeras 
alltid de berörda. Entreprenaden kan starta 
när vägplanen har fastställts och vunnit laga 
kraft.

10.2 Sakprövningar
Innan byggstart för planerat projekt kräver 
vissa åtgärder anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken, kulturmiljölagen samt plan- och 
bygglagen. I tabell 10.1 redovisas de sakpröv-
ningar som har identifierats. 

Projektet innebär intrång i områden som om-
fattas av strandskyddsbestämmelser. Enligt 
miljöbalkens 7 kapitel 16 § gäller inte förbud 
inom strandskyddsområde vid en fastställd 
vägplan. 

Ett par nyckelbiotoper kommer att beröras 
av intrång. Skyldigheten att göra anmälan 
för samråd enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 § 

gäller inte byggande av allmän väg enligt en 
fastställd vägplan. Åtgärder som väsentligt 
ändrar naturmiljön hanteras och fastställs 
därför inom ramen för vägplanen.

Projektet innebär inte påverkan på biotop-
skydd.

En arkeologisk utredning kommer att utföras 
under hösten 2019. Beroende på resultatet av 
den arkeologiska utredningen och Länsstyrel-
sens bedömning av fornlämningsmiljön kan 
det bli aktuellt med arkeologisk förundersök-
ning och arkeologisk undersökning. Tillstånd 
enligt kulturmiljölagen kommer att sökas för 
fornlämning i Bosjöbäcken.

Anläggande av trummor i vattendrag klassas 
som vattenverksamhet enligt miljöbalkens 
11 kapitel. Flödet i Bosjöbäcken är av den 
storleken att anmälan krävs om allmänna eller 
enskilda intressen berörs. Enligt miljöbalkens 
11 kapitel 12 § behövs ingen anmälan om det är 
uppenbart att varken enskilda eller allmänna 
intressen påverkas av vattenverksamheten. En 
bedömning av detta ska göras i samband med 
detaljprojektering då omfattningen av eventu-
ell grumling bättre kan uppskattas. 

Bortledande av grundvatten är tillståndsplik-
tig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 
kapitel. Enligt de undersökningar av grund-
vattennivåer som utförts under framtagande 
av vägplanen bedöms grundvattnet i läget för 
gång- och cykelporten vara så lågt att ingen 
bortledning av grundvatten kommer att ske. 

Lagrum Sakprövning

Kulturmiljölagen 2 kap. Tillstånd kommer att sökas för fornlämning i Bosjöbäcken.

Miljöbalken 9 kap. Anmälan eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan krävas för 
uppläggning av jord och berg samt återanvändning av jordmassor för anläggnings-
ändamål.

Miljöbalken 11 kap. Anmälan för vattenverksamhet behövs eventuellt för bro över Bosjöbäcken 
beroende på om arbetena kommer att beröra allmänna eller enskilda intressen. 
Tillstånd för bortledning av grundvatten bedöms inte bli aktuellt inom detta projekt. 
Slutlig bedömning ska ske i samband med detaljprojektering.

Miljöbalken 15 kap. Anmälan eller tillstånd kan komma att krävas för transport och mellanlagring av 
avfall.

Plan- och bygglagen 9 kap. Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område.

Tabell 10.1 Sakprövningar som kan komma att krävas i det fortsatta arbetet.
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11 Genomförande och 
finansiering 

11.1 Formell hantering 
Denna vägplan kommer att kungöras och 
hållas tillgänglig för granskning och genomgå 
fastställelseprövning. Under granskningsti-
den kan berörda sakägare och övriga lämna 
synpunkter på planen. De synpunkter som 
kommer in sammanställs och kommenteras i 
ett utlåtande som upprättas när gransknings-
tiden är slut.

De inkomna synpunkterna kan föranleda att 
Trafikverket reviderar vägplanen. De sakägare 
som berörs av revideringen kommer då att 
kontaktas och får ta del av ändringen. Är re-
videringen omfattande kan en ny granskning 
behöva göras.

Vägplanen och utlåtandet översänds till läns-
styrelsen som yttrar sig över vägplanen. Däref-
ter begärs fastställelse av vägplanen.

De som har lämnat synpunkter på vägplanen 
ges möjlighet att ta del av de handlingar som 
har tillkommit efter granskningstiden, bland 
annat utlåtandet. Efter denna så kallade 

”kommunikation” kan beslut tas att fastställa 
vägplanen, om den kan godtas och uppfyller 
de krav som finns i lagstiftningen.

När beslut att fastställa vägplanen tas kommer 
beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas 
till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft 
om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom 
tiden för överklagande.

Om beslutet överklagas prövas överklagandet 
av regeringen.

Hur vägplaner ska granskas och fastställas 
regleras i 17–19 §§ väglagen och 15-27 §§ väg-
förordningen.

11.1.1 Fastställelsebeslutets omfattning och 
rättspåverkan
Fastställelsebeslutet omfattar det som redo-
visas på plankartorna samt de villkor som tas 
upp i beslutet.

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger 
följande rättsverkningar:

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän 
väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 
de villkor som anges i beslutet.

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat 
utrymme i anspråk med vägrätt.

• Väghållaren erhåller också en tidsbegrän-
sad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) 
till mark eller utrymme i samband med 
byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upp-
lagsplatser. För den mark eller utrymme 
som tas i anspråk erhåller berörda fastig-
hetsägare ersättning.

• Vad som utgör allmän väg och väganord-
ning läggs fast.

• Fastställelsebeslutet inkluderar prövning 
enligt bestämmelser om strandskydd.

• Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får 
inte utan tillstånd från Trafikverket upp-
föra byggnader eller på annat sätt försvåra 
för Trafikverket att använda den mark som 
behövs för anläggningen.

• Trafikverket har rätt att bygga den anlägg-
ning som redovisas i vägplanen.
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11.1.2 Överensstämmelse med kommunala 
planer
Fem kommunala planer angränsar till om-
rådet som berörs av vägåtgärderna. Samråd 
pågår med kommunen om eventuella detalj-
planeändringar med anledning av att vägom-
råde inkräktar på detaljplanelagt område.

•	 Detaljplan Överboda, Prästgården 1:1 
mfl (0319-P01/3) berörs på sträckan ca 
0/730–0/820 (Överboda). Intrånget 
består i att; del av gång- och cykelväg, och 
vägområde angränsar mot det som i detalj-
planen betecknas som naturmark. 

•	 Byggnadsplan Södra delen av Skutskärsom-
rådet (03-ÄLV-1395) berörs på sträckan ca 
0/400–0/610 (Skutskär). Intrånget består 
i att; del av gång- och cykelväg, och väg-
område angränsar emot och delvis inkräk-
tar på det som i detaljplanen betecknas 
som parkmark. 

•	 Byggnadsplan Södra delen av Skutskärsom-
rådet (03-ÄLV-1471) berörs på sträckan 
ca 0/400–0/560 (Skutskär). Intrånget 
består i att; del av gång- och cykelväg, och 
vägområde angränsar mot det som i detalj-
planen betecknas med parkmark. 

•	 Byggnadsplan Området söder om Älvboda 
(03-ÄLV-1498) berörs på sträckan ca 
0/430–0/450 (Skutskär). Intrånget består 
i att; del av gång- och cykelväg, och väg-
område angränsar emot och delvis inkräk-
tar på det som i detaljplanen betecknas 
som parkmark.

•	 Stadsplan Älvbodaområdet, delplan 2 
(03-71:618) berörs på sträckan ca 0/450–
0/610 (Skutskär). Intrånget består i att; 
del av gång- och cykelväg, och vägområde 
angränsar mot det som i detaljplanen 
betecknas med parkmark.

11.2 Genomförande

11.2.1 Organisatoriska frågor
I arbetet med vägplanen har samråd hållits 
med Länsstyrelsen, Kollektivtrafikmyndighe-
ten (UL) och Älvkarleby kommun. Ett sam-
rådsmöte på orten med berörda har hållits på 
Folkets hus i Skutskär 29 maj 2019. Gransk-
ningsperiod planeras under hösten 2019. Efter 
att Länsstyrelsen har yttrat sig över vägplanen 
kommer fastställelseprövning att genomföras 
under vårvintern 2020. Byggstart är planerat 
till tidigast vintern 2021.

11.2.2 Tekniska frågor
Vid ett vägbygge måste ofta stora mängder 
jord och bortsprängt berg transporteras. 
Transporter inom ett arbetsområde eller till 
och från vägbygget kan ske på flera olika sätt, 
till exempel med truckar och lastbilar av olika 
storlek. 

Under byggtiden kommer vägar att vara öppna 
för allmän trafik. Dock kan inskränkningar i 
hastighet, tillfälliga väganordningar, med till 
exempel signalreglering för stopp och trafik 
i ett körfält, bli aktuella under byggskedet. I 
byggskedet upprättas trafikanordningspla-
ner och arbetsmiljöplaner av entreprenören. 
Information till allmänhet sker i god tid innan 
arbetet påbörjas.

11.2.3 Tillstånd mm som kan erfordras för 
genomförandet
Sakprövningar framgår av tabell 10.1 i kapitel 
10 Fortsatt arbete.

11.2.4 Undantag vid fastställd vägplan

Dispens från det generella biotopskyddet, 
strandskydd och anmälan för samråd för 
åtgärder som kan väsentligt förändra natur-
miljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken undantas 
automatiskt krav från prövning enligt miljö-
balken då de fastställs genom vägplanen.
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11.2.5 Fastighetsrättsliga frågor

När vägplanen vunnit laga kraft ger den 
vägbyggaren rätt att ta mark i anspråk med 
vägrätt enligt 30 § väglagen (1971:948).

Mark i närheten av vägen, som har avsatts för 
tillfälliga behov i samband med byggandet av 
vägen, får tas i anspråk med tillfällig nyttjan-
derätt enligt 35 § samma lag.

Markanspråk redovisas på plankartorna, flik 1. 

Fastighetsägare och arealer redovisas i fastig-
hetsförteckningen, flik 7.

11.3 Finansiering
Totalkostnaden för projektet beräknas till ca 
21 Mkr i 2018 års prisnivå. 

Vägprojektet omnämns i allmänna ordalag i 
Regional plan för Uppsala 2018–2029. 210 
miljoner avsätts för gång- och cykelvägar 
längs det statliga vägnätet under perioden. En-
ligt regional cykelstrategi för Uppsala län ingår 
sträckan i ett prioriterat stråk. 
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Figur 11.1 Detaljplaner.
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