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Figur 1.1 Översiktskarta över Älvkarleby och Skutskär. 

1 Sammanfattning 
Tillgängligheten och säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter är bristfällig mellan Älv-
karleby och Skutskär i Älvkarleby kommun. 
Sträckan saknar en heltäckande gång- och cy-
kelväg. Cykelavståndet mellan orterna är cirka 
5-6 kilometer, beroende på väg mellan orterna, 
vilket bedöms som ett rimligt avstånd för att 
välja cykel som transportmedel. Älvkarleby 
kommun och Regionförbundet har därför lyft 
fram behovet av en gång- och cykelväg. Ända-
målet med det färdiga projektet är att uppnå 
bästa möjliga lösning för en säker och fram-
komlig gång- och cykelväg mellan Älvkarleby 
och Skutskär, sett ur ett miljömässigt, tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv.

Arbetet med vägplanen påbörjades under 
våren 2017. Vägplanen med status samrådsun-
derlag kommer att skickas till Länsstyrelsen i 
Uppsala län under hösten 2017 för beslut om 
betydande miljöpåverkan. Därefter fortsät-
ter arbetet med utredning gällande val av 
lokalisering under 2017 och 2018. Vägplanen 
med status granskningshandling planeras att 

skickas till länsstyrelsen för yttrande vid års-
skiftet 2018/2019. Målsättningen är att väg-
planen fastställs och vinner laga kraft under 
sommaren 2019. 

Under arbetets gång med att ta fram lämp-
lig lokalisering ökar behovet av platsspecifik 
information och lokalkännedom. Det är därför 
viktigt att beakta inkommande synpunkter och 
kunskap från samråd med allmänhet, myndig-
heter och föreningar. Det ställer även krav på 
mer fördjupade utredningar och inventeringar 
såsom naturvärdesinventering och kulturarvs-
analys. Geotekniska och miljötekniska under-
sökningar kommer att genomföras. Behovet 
av anmälnings- och tillståndsärenden samt 
dispenser kommer att klargöras tidigt. Strand-
skydd, generella biotopskydd samt åtgärder 
som kan innebära en väsentlig ändring av na-
turmiljön kommer att behandlas inom ramen 
för vägplanen. Masshanteringen är ännu en 
viktig aspekt att utreda.
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2 Beskrivning av projektet 
2.1 Planläggningsprocessen 
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 vi fram ett 
underlag som beskriver hur projektet kan 
påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till 
grund för Länsstyrelsens beslut om projektet 
kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan.

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 få deras 
synpunkter och kunskap. Synpunkterna som 
kommer in under samråden sammanställs i en 
samrådsredogörelse.

2.2 Bakgrund 
Tillgängligheten och säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter är bristfällig mellan Älvkar-
leby och Skutskär. Sträckan saknar en heltäck-
ande gång- och cykelväg. Cykelavståndet mel-
lan orterna är cirka 5-6 kilometer, beroende 
på väg mellan orterna, vilket bedöms som ett 
rimligt avstånd för att välja cykel som trans-
portmedel. Älvkarleby kommun och Region-
förbundet har därför lyft fram behovet av en 
gång- och cykelväg. 

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

2.3 Åtgärdsvalsstudie 
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. 

Studiens arbete har bedrivits av en arbets-
grupp bestående av representanter från Tra-
fikverket och Regionförbundet i Uppsala län. 
Kommunerna längs sträckan (Gävle, Östham-
mar, Älvkarleby och Tierp) samt kollektivtra-
fikförvaltningen UL har via ett frågeformulär 
fått skicka in sina brister, behov samt viktiga 
målpunkter. En workshop genomfördes i april 
2015 för att ta fram åtgärdsförlag. Varje före-
slagen åtgärd har bedömts enligt fyrstegsprin-
cipen (se figur 2.2) och mot projektmål. Ett 
av projektmålen var att öka tillgängligheten 
för oskyddade trafikanter i tätbebyggt område 
samt mellan småorter.

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

Figur 2.1 Trafikverkets planläggningsprocess. 

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 2.2. Fyrstegsprincipen.
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2.4 Ändamål och projektmål 
Ändamålet med det färdiga projektet är 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 första 
hand avses en gång- och cykelväg men om 
det under utredningens gång visar sig att en 
lösning med två gång- och cykelvägar är att 
föredra för att uppfylla ändamålen kan detta 
inte uteslutas. Det kan även innebära att vald 
lokalisering kombineras med olika vägutform-
ningslösningar för att optimera uppfyllelsen av 
ändamålet.

Som projektmål föreslås:

•	 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.

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn 
på väg- och järnvägsanläggningarna för att 
uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt 
samt kostnadseffektivt väg- och järnvägssys-
tem. Alla förändringar, ny- och reinvesteringar 
i anläggningen utförs ur ett livscykelperspek-
tiv, (LCC), med målsättningen att minimera 
livscykelkostnaderna. Alla förändringar i 
anläggningen utförs även med målsättningen 
att minska energianvändning och utsläpp av 
koldioxid i ett livscykelperspektiv.

2.5 Avgränsningar 
Geografisk avgränsning
I vägplanen används begreppen utrednings-
område och influensområde som avgränsning-
ar. Dessa beskrivs och förklaras nedan.

Utredningsområdet utgörs av det område 
inom vilket lokalisering av en gång- och cy-
kelväg kan bli aktuell. Området är tilltaget för 
att nå förekommande målpunkter utan stora 
omvägar men också ge plats för anpassningar 
enligt krav på miljö, säkerhet och tekniska 
aspekter. Området möjliggör flera alternativa 
sträckningar som kan vägas mot varandra.

Utredningsområdet för denna vägplan är 
beläget i Älvkarleby kommun mellan de två 
tätorterna Älvkarleby och Skutskär. Se karta i 
figur 2.3. Den södra delen av utredningsområ-
det avgränsas av Karl XIII:s bro vid Älvkarleby 
kraftverk. Den norra gränsen ligger i höjd 
med Älvboda i Skutskär. Utredningsområdet 
omfattar områden på båda sidor om Dalälven. 
I öster följer området längs väg 76 och väg 786, 
Långsandsvägen. I väster omfattas ett område 
väster om väg 759, Västanåvägen.

Influensområdet är större än vägplanens 
utredningsområde och är det område där de 
föreslagna åtgärderna kan medföra påverkan. 
Influensområdets storlek är olika stort bero-
ende på vilken miljöaspekt som avses. I väg-
projekt ger normalt buller störningar utanför 
utredningsområdet men i ett gång- och cykel-
projekt alstras inte buller i den omfattningen. 
Föroreningar i vatten kan spridas nedströms 
utredningsområdet. Förutsättningarna för att 
idka friluftsliv kan ändras utanför utrednings-
området. För naturmiljön kan en förändrad 
markanvändning inom utredningsområdet 
även påverka miljöer utanför området. Kon-
sekvenserna inom influensområdet berörs 
endast på en översiktlig nivå i samrådsunder-
laget.

Tidsmässig avgränsning 
Målsättningen är att vägplanen fastställs och 
vinner laga kraft under sommaren 2019. Det 
är i dagsläget oklart när den planerade gång- 
och cykelvägen kan börja byggas.

2.6 Angränsande planering 
Trafikverket driver ett projekt med trafiksä-
kerhetsåtgärder längs väg 761, Östanåvägen, 
och väg 761.1, Brännmovägen, i Älvkarleby 
som planeras att färdigställas under 2017. 
Bland annat föreslås en gång- och cykelväg 
att placeras på östra sidan om Östanåvägen, i 
korsningen mellan de båda vägarna Östanå-
vägen och Brännmovägen. Dessutom föreslås 
dubbelsidiga avsmalningar på två ställen strax 
norr om korsningen längs Östanåvägen.

Projektet bör även beakta Upplands lokaltrafik 
AB:s arbete med tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser. 
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Figur 2.3 Utredningsområdet. 
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3 Beskrivning av befintlig 
väganläggning

Nedan beskrivna vägar redovisas på karta i 
figur 3.13 i slutet av detta kapitel. Dessa vä-
gar ingår i utredningsområdet och därmed i 
vidare utredning för att hitta lämplig placering 
av en gång- och cykelväg. 

Väg 76
Väg 76 är den dominerande vägen mellan Älv-
karleby och Skutskär och går mellan Norrtälje 
och Gävle. Flödena i Uppsala län varierar från 
knappt 1 200 fordon per dygn på vissa del-
sträckor och som mest upp till 9 000 fordon 
per dygn. Den mest trafikerade sträckan finns 
mellan Skutskär och gränsen mot Gävleborgs 
län. Vägen har olika funktioner på olika 
delsträckor. Mellan Älvkarleby och Skutskär 
är vägen en traditionell 13-metersväg med 
framför allt omgivande skog. Hastigheten är 
idag 90 kilometer per timme men ska troligen 
sänkas till 80 kilometer per timme. Väg 76 
passerar över Dalälven på en bro. Se figur 3.1.

Längs vägsträckan mellan Älvkarleby och 
södra Skutskär finns ett fåtal bostadsfastig-
heter samt verksamhetslokaler intill vägen. 
Hållplatser för kollektivtrafik finns men ingen 
gång- och cykelbana. Trafiken och den höga 
hastigheten inbjuder inte oskyddade trafikan-
ter att färdas längs vägen. Vägkorsningen med 
Tegelbruksvägen och Långsandsvägen sker i 
plan, se figur 3.2.

Väg 759, Västanåvägen
Västanåvägen mellan Älvkarleby och Skutskär 
är smal och krokig. Vägen går på västra sidan 
av Dalälven och ansluter till väg 76 strax söder 
om Skutskär. I södra delen passerar vägen 
nära bebyggelse i Västanå samt en golfbana, 
medan omgivningen i den norra delen består 
av mer skog. Hastigheten är 70 kilometer 
per timme men nedsatt till 50 kilometer per 
timme förbi bebyggelsen. Vägen trafikeras av 
kollektivtrafik. Här finns ingen gång- och cy-
kelbana men eftersom det finns många boende 
längs vägen finns ett behov av att cykla och 
gå längs denna. Trots den otrygga och trånga 
vägmiljön med hög hastighet används vägen 
av oskyddade trafikanter. Se figur 3.3.

Figur 3.3 Västanåvägen, väg 759.

Figur 3.2 Väg 76 och korsning Tegelbruksvägen/
Långsandsvägen. 

Figur 3.1 Väg 76 bro över Dalälven. 
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Väg 759, Brobacken
Brobacken är en del av väg 759 som passerar 
förbi Älvkarleby kraftverk på bro över Dal-
älven, se figur 3.5 och 3.6. Den ansluter mot 
Östanåvägen i dess södra ände. Bron kallas 
Karl XIII:s bro och är en bilbro i trä. Bron är 
sju meter bred och försedd med smala trätrot-
toarer. Vägen är smal och går i en skarp kurva 
på brons östra sida. Hastigheten är 30 kilome-
ter per timme. Gång- och cykelbana saknas.

Väg 761, Östanåvägen
Östanåvägen genom Älvkarleby är smal och 
passerar genom samhället och förbi kyrkan, 
figur 3.7. Den sträcker sig mellan Älvkarleby 
kraftstation och väg 76. Här är bitvis trångt 
mellan bostadsbebyggelsen intill vägen. Vägen 
kantas av stora lövträd, alléer, murar och 
häckar som ger vägen dess idylliska karaktär. 
Hastigheten genom samhället är 50 kilometer 
per timme. Kollektivtrafik går längs Östanåvä-
gen fram till kraftverket där bussarna vänder 
och kör tillbaka samma väg. Reguljärtrafiken 
fungerar som skolbussar under skoltid då bus-
sarna även kör in till Sörgärdets skola. 

Östanåvägen används av många boende som 
gång- och cykelstråk trots att gång- och cykel-
bana till stor del saknas. Den trånga vägmiljön 
med periodvis hög trafik skapar otrygghet.

Sandvägen
Sandvägen är en villagata som delvis löper 
parallellt med Östanåvägen närmare Dalälven. 
Gatan är smal och trång med bostadshus nära 
vägen. Se figur 3.4.

Figur 3.7 Östanåvägen, väg 761.

Figur 3.5 Karl XIII:s bro. 

Figur 3.4 Sandvägen. 

Figur 3.6 Brofallsvägen.
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Tegelbruksvägen 
Tegelbruksvägen är en enskild väg som löper 
mellan norra Älvkarleby på östra sidan av Dal-
älven till väg 76 vid bron över Dalälven. Vägen 
utgörs av en grusväg som slingrar sig mel-
lan gårdarna i det öppna odlingslandskapet. 
Hastigheten är 50 kilometer per timme. Ingen 
kollektivtrafik går längs vägen. Busshållplatser 
för boende vid Tegelbruket finns längs väg 76. 

Trots att gång- och cykelbana saknas inbjuder 
Tegelbruksvägen till gång och cykling. Trafi-
ken är låg och hastigheten hålls nere tack vare 
dess krokiga karaktär med farthinder. Se figur 
3.8.

Väg 786, Långsandsvägen 
Långsandsvägen mot Rullsand och Långsand 
är en förlängning av Tegelbruksvägen vid 
korsningen med väg 76 i höjd med Överboda, 
se figur 3.9. Den kantas bitvis av tomtmark 
och bebyggelse. Mellan Överboda och Yt-
terboda finns en gång- och cykelbro med 
förbindelse till Älvboda i Skutskär. Gång- och 
cykelbron underhålls även vintertid och har en 
hög bärighet för att vara en gång- och cykelbro. 
Se figur 3.10.

Långsandsvägen används framför allt för bo-
ende i de samhällen som är lokaliserade längs 
vägen samt besökare till ridanläggningen i Yt-
terboda. Vägen trafikeras även av kollektivtra-
fik. Sommartid ökar trafiken då strömmen av 
turister, bad- och campinggäster samt fritids-
husägare ökar. Hastigheten genom Överboda 
är 50 kilometer per timme. 

Vägen nyttjas för gång- och cykeltrafik trots 
att det inte finns någon gång- och cykelbana. 
Då vägen är trång och periodvis vältrafikerad 
upplevs den som otrygg för oskyddade 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.

Prästgårdsvägen 
Prästgårdsvägen är en parallell väg till Långs-
andsvägen som kan användas som alternativ 
för oskyddade trafikanter en del av sträckan 
fram till gång- och cykelbron över Dalälven. 
Vägen är kantad av bostadshus och trafikeras 
av de boende på gatan. Se figur 3.11.

Figur 3.10 Gång- och cykelbro i Överboda. 

Figur 3.9 Långsandsvägen, väg 786. 

Figur 3.8 Tegelbruksvägen. 
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Befintliga gång- och cykelvägar
Idag finns en anslutande gång- och cykelväg 
i den södra delen av Älvkarleby till Laxön. I 
norr finns en anslutande gång- och cykelväg 
vid Älvboda i södra Skutskär, som går hela 
vägen till Gävle. Se karta i figur 3.14 för befint-
liga gång- och cykelvägar.

Enligt beskrivningen av vägarna ovan före-
kommer gång- och cykeltrafik mellan Älv-
karleby och Skutskär på vägar som saknar 
anvisning för detta. Behovet av gång- och 
cykelvägar finns både väster och öster om Dal-
älven. Vanliga cykelstråk för att ta sig mellan 
tätorterna är idag:

Östra sidan av Dalälven: Östanåvägen (alter-
nativt Sandvägen) – Tegelbruksvägen – över 
korsningen väg 76 – Långsandsvägen (alterna-
tivt Prästgårdsvägen) – bron över Dalälven vid 
Överboda – Älvboda/Skutskär

Västra sidan av Dalälven: Västanåvägen – stig 
längs väg 76 – Skutskär/Älvboda (Se figur 
3.14)

Figur 3.12 Villagata i Älvboda som utgör förbindelse 
mellan Överboda och Skutskär. 

Figur 3.11 Prästgårdsvägen.  
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Figur 3.13 Befintliga vägar. 
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Figur 3.14 Befintliga gång- och cykelvägar.
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4 Förutsättningar 
4.1 Markanvändning och boende
4.1.1 Kommunen och dess befolkning
Älvkarleby kommun ligger i norra Uppland. 
Antalet invånare i kommunen var vid årsskif-
tet 2016/2017 knappt 9 500 invånare. Tätorter 
är Älvkarleby, Skutskär och Marma.

4.1.2 Näringsliv och sysselsättning 
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.

4.1.3 Bebyggelse 
Utredningsområdet präglas i huvudsak av 
småskalig bostadsbebyggelse med lantlig ka-
raktär. I Älvkarleby och södra delen av Skut-
skär finns villabebyggelse med enstaka flerbo-
stadshus. I Västanån, Östanån, Överboda och 
Ytterboda är bebyggelsen något glesare med 
omväxlande villor och gårdar. Bostadsbebyg-
gelsen ligger på många platser naturskönt vid 
älven och det öppna odlingslandskapet. 

4.1.4 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.

I översiktsplanen pekas flera utbyggnadsom-
råden ut, för bland annat bostäder, verksam-
heter och vägreservat. Utbyggnadsområdena 
visas på karta i figur 4.1. I samma karta redo-
visas även områden för landsbygdsutveckling 
som kommunen har pekat ut enligt tillägg till 
översiktsplanen 2013. Dessa omfattar områ-
den vid Tegelbruket (nr 19), vid kraftverket i 
södra Älvkarleby (nr 30) samt ett par områ-
den vid Västanån (nr 25 och 53).

Ny översiktsplan
Kommunen har inlett ett nytt översiktsplane-
arbete. Samråd beräknas ske under vårvintern 
2018. 

Detaljplaner
Inom eller i anslutning till utredningsområdet 
finns för närvarande 21 kommunala detaljpla-
ner, se tabell 4.1. För Tegelbruket finns förslag 
till nya områdesbestämmelser.

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

Södra delen av Skutskärsområdet (2 planer)

Älvkarleby
Östanån 19:2 m.fl.

Östanån 1:7 m.fl

Östanån 2:32 m.fl. Sandområdet

Östanån 2:19 och 2:39

Östanån 13:58 och 13:98

Sörgärdet, Östanån

Ridderdalsområdet

Östanån 158:1 del av, Furuvägen

Riddersdal 5:2, Östanån

Riddersdal

Östanån 16:31 m.fl.

Östanån 16:27

Östanån

Östanån 1:7 m.fl.

Östanån 13:67 m.fl. Folkets hus

Östanån, Teminalomr

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

Älvkarleby 5:1 m fl, Laxön

Tabell 4.1 Antagna detaljplaner inom utredningsområdet. 
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Figur 4.1 Utbyggnadsområden enligt Översiktsplan och LIS. 
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4.1.5 Viktiga målpunkter 
Inom utredningsområdet finns många mål-
punkter som är viktiga att ta hänsyn till i 
planeringen av en gång- och cykelväg, se figur 
4.3. I Älvkarleby finns Sörgärdets skola och 
Tallbackens förskola centralt belägna. I de 
centrala delarna finns också en livsmedels-
butik, distriktssköterska, frisörer, pizzerior 
med mera. Älvkarleby kyrka tronar längs 
vägen genom tätorten. Älvkarleby camping 
och Sandörens badplats ligger vid Dalälven 
på dess östra sida. På motsatt sida av älven 
finns Älvkarleby golfbana (se figur 4.2). Laxön 
i södra delen av utredningsområdet rymmer 
restaurang, hälsocenter, café och flera verk-
samheter. Vid Karl XIII:s bro ligger Älvkarleby 
hotell och konferensanläggning. En mycket 
viktig målpunkt ur gång- och cykelsynpunkt är 
också Älvkarleby idrottsplats i södra delen av 
utredningsområdet och nära väg 76.

Utanför utredningsområdet finns flera mål-
punkter inom cykelavstånd. I Skutskär finns 
tre skolor, Rotskärsskolan, Bodaskolan och 
Älvboda friskola samt flera förskolor. Skut-
skärs kyrka ligger nära bron till Rotskär. I de 
centrala delarna av tätorten finns ett utbud 
av affärer, restauranger och verksamheter. 

Exempel på andra målpunkter är Älvkarleby 
ridklubb i Ytterboda, Rullsands bad och cam-
ping, Billuddens naturreservat, Näsbodaspåret, 
Korpens sporthall, Skutskärs idrottsplats och 
sporthall. I norra delen av Skutskär är Stora 
Enso och Skutskärs hamn belägna. Förutom 
Rullsands bad finns badplatserna Skutskärs-
badet vid Bodaån och Sandbankarna, nordost 
om Skutskär.

Tågstationerna i Skutskär och i Älvkarleö är 
målpunkter för en växande andel av lokal-
befolkningen som väljer att gå eller cykla till 
tåget.

Figur 4.2 Älvkarleby golfbana. 
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Figur 4.3 Karta med målpunkter. 
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4.1.6 Byggnadstekniska förutsättningar
Geotekniska förutsättningar
I och med att Uppsalaåsen sträcker sig genom 
området är isälvsmaterial den dominerande 
jordarten i området. Resten av området är 
övervägande älv- och svämsediment som ut-
görs av sand, silt och ler. Dessa återfinns i höjd 
med Västanån och Tegelbruket på Dalälvens 
båda sidor. Postglacial sand och silt förekom-
mer vid områdets östra och västra kanter. Det 
finns även glacial lera i ett litet område ovan-
för Tegelbruket. Morän och berg i dagen före-
kommer i mindre områden, torv är sällsynt, se 
jordartskartan i figur 4.5. Marken i området 
har mestadels tillfredställande stabilitet för 
ändamålet. Dalälvens slänter är, där förstärk-
ningsåtgärder inte redan är vidtagna, ställvis 
känsliga för markarbete, ras och erosion. Se 
figur 4.4.

Vatten- och avloppsledningar
Ett flertal vatten- och avloppsledningar finns 
inom utredningsområdet. Dessa är främst 
koncentrerade till Älvkarleby och Skutskärs 
centrala delar. Mellan Älvkarleby och Skutskär 
är ledningarna koncentrerade till Västanå-
vägen på västra sidan av Dalälven (största 
dimension på dricksvattenledning är 300 mil-
limeter) och Östanåvägen, Tegelbruksvägen 
och Prästgårdsvägen på östra sidan om Daläl-

ven (största dimension på dricksvattenledning 
är 200 millimeter).

El, belysning, tele och fjärrvärme
I området finns många längsgående och kor-
sande elledningar. Elnätet ägs av Vattenfall 
inom hela kommunen.

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

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

Fjärrvärmeledningar finns i Älvkarleby. De är 
förlagda genom skolområdet och i bostadsom-
rådena väster och öster om skolan samt fram 
till vårdhem. 

Figur 4.4 Brant slänt ned mot Dalälven, risk för ras vid markarbete. 
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Figur 4.5 Jordartskarta för området i skala 1:25 000. 



20

4.1.7 Riksintressen
Utredningsområdet omfattas av ett flertal 
riksintressen som redovisas på karta i figur 4.7. 
Dessa är:

•	 Riksintresse kulturmiljövård enligt MB 3:6 
- K1 Älvkarlebyfallen

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

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

•	 Riksintresse skyddade vattendrag enligt 
MB 4:6 - Dalälven

•	 Riksintresse kommunikationer enligt MB 
3:8 - väg 76

Inga riksintressen Natura 2000 finns inom ut-
rednings- eller influensområdet. Närliggande 
Natura 2000-områden utanför utrednings-
området är Billudden (SE0210212), Komos-
sen (SE0210306), Bölsjön (SE0210275) och 
Västanån (SE0210311).

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

Figur 4.6 Miljö som ingår i riksintresse kulturmiljö. 
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Figur 4.7 Riksintressen. 
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4.2 Miljöförutsättningar 
4.2.1 Landskap 
Landskapet inom utredningsområdet präglas 
av skogsmarken och Dalälven. Till detta till-
kommer bebyggelsen i tätorterna, Älvkarleby 
och Skutskär. Området är flackt och natur-
marken utgörs mestadels av storskalig och 
homogen produktionsskog. Det finns inslag av 
småskaligt jordbruk med åkrar och betesmark 
inspräng mellan skog och bebyggelse. Utred-
ningsområdet är variationsrikt och småska-
ligt. Trots dess ringa storlek har området en 
relativt hög komplexitet med en blandning 
av vatten, bebyggelse, barrskog, öppen mark, 
infrastruktur och gårdar. Variationen mel-
lan öppen åker- och betesmark, sluten skog 
och öppet vatten skapar en visuellt tilltalande 
landskapsbild. Se figur 4.9. 

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 en utblick över älven och kringliggande 
område.

Inom utredningsområdet finns flera öppna 
landskapsrum i form av öppen jordbruksmark 
och halvöppna landskapsrum i form av öppet 
landskap med inslag av naturmark. Land-
skapsbilden präglas av variationen mellan 

öppna och halvöppna landskapsrum, skogs-
mark, vatten och bebyggelse.

Riktningen i landskapet är nord-sydlig, mellan 
de två tätorterna. Rörelsestråken följer i stort 
sett Dalälvens riktning. På enstaka ställen 
såsom bron över Dalälven längs riksväg 76 
går rörelseriktningen över älven, i öst-västlig 
riktning. Inom utredningsområdet är Östanå-
vägen och Västanåvägen de primära rörel-
sestråken 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 skogslandska-
pet. Kraftverket och tillhörande ledningar 
har kraftigt förändrat landskapet från dess 
ursprungliga utseende. Skogsbruket påverkar 
också landskapets utseende genom hyggen, 
utdikningar och nya vägar. 

Figur 4.8 Utblick över Dalälven och kringliggande landskap. 
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Figur 4.9 Landskapskarta över utredningsområdet. 
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Figur 4.11 Fornlämning Raä Älvkarleby 22:1. Foto FMIS. 

Figur 4.10 Tveeggat svärd påträffat i 
fornlämning Raä Älvkarleby 22:2. 
Svärdet är utställt på Historiska museet. 
Inventarienummer 1189. Foto SHM.

4.2.2 Kulturmiljö
Utredningsområdet ligger inom ett landskaps-
avsnitt som fram till för cirka 4 500 år sedan 
låg under havsytan. Landhöjningen innebar 
successivt att allt mer landområden höjdes 
över havet. Under medeltiden utgjorde Daläl-
ven en bred havsvik som avslutades i Älvkar-
leby. Älvens mynning har därefter förskjutits 
allt längre norrut och når i dag Skutskär. 

Fysiska lämningar efter förhistorisk verksam-
het har stark koppling till landhöjningsproces-
sen. Fornlämningar från förhistorisk tid är 
relativt sparsamma inom utredningområdet 
(Riksantikvarieämbetets Fornsök, FMIS). Ett 
stort gravfält i byn Västanån, nordväst om 
Älvkarleby, (Raä nr Älvkarleby 22:1) omfattar 
dock hela 109 fornlämningar vilket visar på 
att det inom detta område har funnits en stor 
bosättning. Gravfältet ligger cirka tio meter 
över havet och i ett strandnära läge invid den 
forntida havsviken. Påträffade fynd från områ-
det bedöms tillhöra den senare delen av järn-
ålder. Fynden förvaras på Historiska museet 
i Stockholm. Ett flertal fornlämningar i form 
av by- och gårdstomter, skogsbrukslämningar, 
hägnader och andra fysiska spår efter senare 
tiders mänskliga aktiviteter finns inom utred-
ningsområdet. Se figur 4.10, 4.11 och 4.12. 

Under medeltid utvecklades Älvkarleby till en 
av Upplands största byar samt en betydande 
marknadsplats. Älvkarlebys läge invid kom-
munikationsstråket Dalälven i den inre delen 
av havsviken, kombinerat med en rik tillgång 
på värdefull fisk, borgade för platsens utveck-
ling vid denna tid. 

På ömse sidor om Dalälven utbreder sig idag 
odlingsmarker men jordbruket antas under 
historisk tid ha utförts i kombination med 
skogsbruk och fiske.

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

Inga statliga byggnadsminnen berörs.
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Figur 4.12 Skyddsvärd kulturmiljö. 
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Riksintresse K 1 Älvkarlebyfallen (Älvkarleby 
sn)
Utredningsområdet berörs av riksintresse för 
kulturmiljö (K1 Älvkarlebyfallen) med moti-
veringen att det är en kombinerad kommuni-
kations-, kraftverks- och militärmiljö vid strid 
forssträckning av Dalälven med anläggningar 
från i huvudsak 1800- talet och början av 
1900-talet. 

Uttryck för riksintresset är Karl XIII:s rekon-
struerade bro från 1810-talet med brovaktar-
stuga, Svea ingenjörstruppers läger på Laxön 
från 1880-talet, turisthotell från 1890-talet 
och Älvkarleby kraftverk från 1910-talet - då-
tidens största - med tillhörande personalbo-
städer.

Laxön
Utredningsområdet berör Laxön, en kultur-
miljö med militär prägel då Svea Sjörege-
mente nyttjade ön i över 100 år för att öva 
brobygge.
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Figur 4.13 Matris för bedömning av naturvärde enligt SIS 199 000. Naturvärde ges som en kombination av biotopvärde 
(kvalité på livsmiljön) och artvärde (förekomst av arter). För bedömning av biotopvärde och artvärde finns särskilda 
bedömningsgrunder angivna i standarden.

4.2.3 Naturmiljö och skyddade arter

inventeringar och bedömningar av natur-
värde längs Dalälvens strandzon. Därtill 
användes jordartskartor, ortofoto, IR-flyg-
bilder samt en mängd offentliga data från 
bland annat Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket och artportalen, samt 
beskrivande dokument såsom grönplaner 
och naturvårdsplaner för att avgränsa och 
bedöma naturvärden inom utredningsom-
rådet. Även olika ”street view” tjänster (ex. 
google, eniro) har använts för att lättare 
avgöra status på skogs- och betesmarker. 

Totalt karterades 591 objekt, varav 25 
bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1), 
144 bedömdes ha högt naturvärde (klass 2), 
125 ha påtagligt naturvärde (klass 3), samt 
297 objekt ha vissa naturvärden (klass 4). 
Se figur 4.14. 

Naturvärdesinventering i tidigt skede - me-
todik

Som ett led i samrådsunderlaget för gång- 
och cykelvägen har en översiktlig natur-
värdesinventering (NVI) genomförts enligt 
svensk standard för NVI (SIS 199000). Na-
turvärden klassas från 1 (högsta) till 4 (visst 
naturvärde) utifrån biotopkvalitéer och 
artförekomst. Se figur 4.13. I inventeringen 
ingår att sammanställa befintliga invente-
ringar och beskrivningar samt kontrollera 
artobservationer rapporterade i artportalen. 
Utöver att nya naturvärdesobjekt har karte-
rats utifrån flygfoto, har naturvärdesobjekt 
i tidigare inventeringar översatts till NVI 
standardens värderingssystem. 

Under arbetet med NVI för lokaliseringsut-
redningen tillhandahöll Älvkarleby kom-
mun GIS-data på naturvärden och tidigare 
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Figur 4.14 Preliminär naturvärdesklassning. 
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Generell beskrivning av naturmiljön i utred-
ningsområdet med omnejd
Naturmiljön kring Dalälven präglas av kalk-
haltig, sandig mark och älvens varierande 
flödeshastighet och vattenstånd, där vissa 
områden översvämmas mer eller mindre 
regelbundet. Historiskt har en relativt kraftig 
landhöjning lett till att det i dagsläget finns 
flertalet mindre sjöar, gölar, kärr, myr- och 
våtmarker och sumpskogar. Klimatologiskt 
ligger även Älvkarleby och Dalälven kring 
den så kallade norrlandsgränsen, som är en 
naturlig gräns för många arters nordliga och 
sydliga utbredning, vilket innebär särskilt 
gynnsamma förutsättningar för artrikedom. 
Allt sammantaget, och särskilt den generellt 
höga kalkhalten i mark, har resulterat i ett rikt 
utbud av olika slags livsmiljöer och en särskilt 
stor artrikedom bland kärlväxter, insekter 
och landmollusker.  Inom utredningsområdet 
är dock skogarna påtagligt brukade, Daläl-
ven reglerad för kraft och stora delar av det 
tidigare öppna odlingslandskapet är under 
igenväxning. Den generella artrikedom som 
kännetecknar landskapet kring Älvdalen åter-
finns därför endast i begränsad omfattning. 

Naturvärdesbedömning
Naturtyperna inom utredningsområdet kan 
grovt delas in i Dalälven med öar och lövdomi-
nerade strandskogar, sammanhängande barr-
trädsdominerade skogar samt öppna hävdade 

marker med inslag av lövskogpartier. Dalälven 
är vid Älvkarleby reglerad för kraftproduktion, 
och ett par tidigare naturliga älvfåror är i dag 
torrlagda. Delar av strandzonen, speciellt på 
östra sidan uppåt Västanå är kraftigt erosions-
påverkad och bitvis vegetationslös. Strandzo-
nen har delvis bebyggts med erosionsskydd. 
Älven inom utredningsområdet är populärt 
sportfiskevatten men håller i dagsläget inte 
några självbärande populationer av fisk. Orsa-
ken är utbyggnaden av vattenkraft vid Älvkar-
leby och flera andra lokaler uppströms. 

De strandnära skogarna är ofta smala remsor 
inklämda längs jordbruksmark och bebyggelse 
men bedöms ha påtagliga till höga biotop-
värden samt vissa artvärden, framförallt för 
fåglar som är beroende av äldre lövskogsmil-
jöer i regionen, såsom kungsfiskare och olika 
hackspettar (naturvärdesklasser 3-2). Barr-
skogarna inom utredningsområdet är starkt 
påverkade av historiskt och nutida skogsbruk, 
och variationen av skogliga livsmiljöer är idag 
väldigt liten. Få områden inom utrednings-
området bedöms ha naturskogskaraktär eller 
uppvisa låg påverkan, utan unga homogena 
bestånd av planterade barrträd som karaktäri-
serar skogliga naturtyper. Dessa områden har 
idag inte de biotopkvalitéer som är av positiv 
betydelse för biologisk mångfald, och ges där-
för ingen naturvärdesklass. Inom utrednings-
området, väster om Dalälven, finns sju stycken 

Figur 4.15 Öppen mark i centrala Älvkarleby. 
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mindre nyckelbiotoper registrerade i skogssty-
relsen databas. Se figur 4.16. I södra delen av 
utredningsområdet kring Laxön, Notören och 
Dalälvens östra strandzon är även flera fynd av 
den rödlistade ruttaggsvampen (VU) rappor-
terade i artportalen. Förekomst av rödlistade 
arter indikerar åtminstone påtagliga naturvär-
den (naturvärdesklass 3), och nyckelbiotoper 
motsvarar högt eller högsta naturvärde enligt 
NVI-standarden (naturvärdesklasser 2-1). 

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

Inslag av strandängar finns även längs Dal-
älven, framförallt på östra sidan norr om 
Sandören. Odlingslandskapet uppvisar överlag 
åtminstone vissa naturvärden (naturvärds-
klass 4) och även påtagliga (klass 3) eller höga 
(klass 2). Majoriteten av rapporterade fynd i 
artportalen är gjorda i utredningsområdets 
kulturlandskap, ofta i solbelysta, torra sandiga 
biotoper eller i betesmarker som fortfarande 
hävdas regelbundet. Det strandnära odlings-
landskapet på östra sidan Dalälven ingår i 
Länsstyrelsen bevarandeplan för odlingsland-
skapet, och majoriteten av markerna bedöms 
vara i sådant skick att tidigare artrikedom är 
möjlig att återskapa inom rimliga tidsrymder 
(30-60 år). Många naturvårdsarter bland kärl-
växter och insekter är även observerade i klart 
påverkade miljöer såsom kraftledningsgator, 
längs vägkanter och kring skjutfält både inom 
och utanför utredningsområdet. 

Arter och rödlistekategorier
Inom utredningsområdet rapporterades 462 
observationer av rödlistade arter till artpor-
talen mellan 2012 och 2017. Av hotade arter 
rapporterades en art i kategori CR (skogsalm), 
fyra arter kategori EN (mosippa, sanddraba, 
ryl, lilaköttig taggsvamp och brun glada) samt 
43 arter kategori NT. Merparten av observa-
tionerna rör fåglar och kärlväxter, samt en 
mindre del vedsvampar och fjärilar. 

CR Akut hotad – extremt stor risk 

EN Starkt hotad – mycket hög risk 

VU Sårbar – hög risk

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

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

Tabell 4.2 Risk för utdöende i vilt tillstånd. För detaljerade bedömningskriterier, se www.artdtabanken.se. Arter som 
klassas enligt de gulmarkerade kategorierna är arter vi normalt beskriver som ”hotade”. 

Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksu-
niversitet (SLU) samlar information om 
växter och djur i Sverige. Rödlistan revide-
ras vart femte år, och uttrycker utdöende-
risken för en art utifrån förändringar i dess 
förekomst, utbredning och uppskattade 
populationsstorlek över tid, Se tabell 4.2. 
Rödlistan utvärderar endast arter inom 
landet, vilket innebär att arter som riske-
rar att dö ut i Sverige, inte nödvändigtvis 
riskerar utdöende globalt sett. Rödlistan 
belyser framförallt påtagliga negativa 
förändringar hos arter, vilket innebär att 
även vanliga arter som varken är hotade, 
skyddade eller sällsynta kan rödlistas i de 
fall de minskar kontinuerligt eller plötsligt 
i utbredning och antal. På samma sätt kan 
arter med stabila eller ökande populations-
storlekar tas bort från rödlistan, även ifall 
utbredningen är begränsad och popula-
tionen är små i absoluta tal. En rödlistad 
art är inte per definition skyddad, utan 
rödlistan är ett verktyg för att prioritera 
naturvårdsinsatser. Däremot är många 
skyddade arter även rödlistade.
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Figur 4.16 Naturvärden. 
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4.2.4 Ytvatten
Utredningsområdet präglas av Dalälven som 
ligger centralt i området och avvattnar detta. 
Bosjöbäcken rinner från Bosjöns våtmarks-
områden ut i Dalälven vid Överboda. I övrigt 
finns endast mindre vattendrag eller diken 
som rinner till Dalälven i utredningsområdet. 
Se karta i figur 4.17.

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-
159005) bedöms ha måttlig ekologisk 
status då den är starkt påverkad av vand-
ringshinder, muddringar, intensiv mark-
användning i närmiljön samt reglering.  
Trots att provfisken visar på god status 
för fisk, bland annat flodnejonöga, lax 
och havsöring, är de avskurna från tidi-
gare lekområden vilket påverkar statusen 
negativt. Den kemiska ytvattenstatusen 
är god med undantag för kvicksilver och 
bromerade difenyletrar vilka överskrids 
med avseende på riktvärden i fisk. Uppgif-
terna gäller förvaltningscykel 2010-2016 
vilket är den senaste bedömningen för 
vattendraget.

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 indika-
tioner på någon tydlig påverkan av vattnet. 
Eftersom riktvärdet för kvicksilver i fisk 

överskrids uppnås inte god kemisk ytvat-
tenstatus. Uppgifterna gäller förvaltnings-
cykel för 2004-2009 vilket är den senaste 
bedömningen för vattendraget.

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

4.2.5 Strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar både 
land och vatten 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd. Detta gäller 
hav, sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan 
utöka strandskyddet upp till 300 meter, om 
det behövs för att säkerställa något av strand-
skyddets syften. Utökat strandskydd gäller 
vissa sträckor längs Dalälven. Detta gäller 
östra delen av Dalälven vid Ytterboda, norr 
om utredningsområdet, samt på båda sidor 
av Dalälven i södra utredningsområdet. Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättning-
arna för att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Dispens 
från strandskyddet kan ges om det finns sär-
skilda skäl enligt 7 kap. miljöbalken. Endast 
Dalälven omfattas av strandskydd inom utred-
ningsområdet.

4.2.6 Grundvatten
Uppsalaåsen passerar genom utredningsområ-
det, se figur 4.18, där särskilt delen söder om 
centrala Älvkarleby är viktig för dricksvatten-
försörjning. Här finns Östanån-Sand vatten-
skyddsområde och magasinet har uttagsmöj-
ligheter större än 125 liter per sekund.

Uppsalaåsen utgör grundvattenförekomst 
enligt VISS:

•	 Uppsalaåsen-Skutskär (SE672305-
158980) och Uppsalaåsen-Marma 
(670605-158918) 
Båda grundvattenförekomsterna bedöms 
ha god kvantitativ och kemisk status. Till-
gången på grundvatten är god. Uppgifter-
na gäller förvaltningscykel för 2010-2016.
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Figur 4.17 Ytvattenförekomster och markavvattningsföretag.
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Figur 4.18 Brunnar och grundvattenförekomster samt vattenskyddsområde .
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4.2.7 Friluftsliv och rekreation
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 förutsättning-
ar för bad, fiske och båtsport. Dessutom har äl-
ven nedanför Älvkarleby kraftverk ett av Sve-
riges bästa vatten för laxfiske. Området kring 
Laxön är något av ett centrum för kultur och 
aktiviteter i Älvkarleby. 

Det finns gott om grönområden i nära anslut-
ning till båda tätorterna. Ett exempel är den 
tätortsnära skogen som är viktig för den var-

dagliga rekreationen. Tillgången till friluftsom-
råden i kommunen är mycket stor i förhållande 
till antalet invånare. I Skutskär är Rotskär ett 
viktigt närströvområde i anslutning till älven 
med tall- och lövskog samt öppen mark. 

Förutom Dalälven och skogsområdena är även 
kustområdet av stor vikt för rekreation och fri-
luftsliv. Badstränderna är de största i Mellan-
sverige och det finns goda möjligheter för bad, 
fiske, camping och naturupplevelser. 

Utredningsområdet ligger inom riksintresse 
rörligt friluftsliv, Nedre Dalälven, samt riksin-
tresse friluftsliv, Nedre Dalälven och Billudden. 
Se figur 4.20. 

Figur 4.19 Den tätortsnära skogen är viktig för den vardagliga rekreationen. 
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Figur 4.20 Friluftsliv och rekreation. 
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4.2.8 Hushållning med naturresurser
Inom utredningsområdet finns både jord-
bruks- och skogsmark som har beskrivits i 
tidigare avsnitt, 4.2.1 och 4.2.3. Dessa utgör 
naturresurser. Även grundvattnet som be-
skrivs i avsnitt 4.2.6 räknas som en naturre-
surs. Dalälvens vattenflöde är en naturresurs 
som tas tillvara i kraftverket i Älvkarleby.

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

Klimatet påverkas både globalt och lokalt i 
form av temperaturförändring, skyfall och 
väderförändringar. Översvämningsriskerna i 
området är främst kopplade till Dalälven, se 
figur 4.21 (utbredning på 100-årsflöde och 
högsta beräknat flöde).

4.2.10 Miljöbelastning 
Buller
I Älvkarleby och den södra delen av utred-
ningsområdet finns inga påtagliga bullerkällor. 
Här finns inga genomfartsleder för trafik eller 
bullrande industri. I norra delen av utred-
ningsområdet, i södra Skutskär, är den största 
ljudkällan väg 76 som passerar genom tätor-
ten. Inga utredningar av omgivningsbuller har 
gjorts under senare år inom kommunen. 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgiv-
ningsbuller från alla vägar, järnvägar, flyg-
platser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa 
större, utpekade industrigrenar i de största 
kommunerna. I mindre kommuner såsom 
Älvkarleby (under 100 000 invånare) styrs 
strävan att begränsa buller genom bland 
annat de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balken och reglerna om egenkontroll, tillsyn 
och prövning med mera. Älvkarleby kommun 
ingår inte bland de kommuner som vart femte 
år ska göra bullerkartläggningar och därefter 

ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att 
minska bullerstörningar.

Luftkvalitet
Inga utredningar av luftkvalitet för utomhus-
luft har gjorts inom kommunen. Luftkvaliteten 
upplevs som god och det finns inget som tyder 
på att miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
riskerar att överskridas. Väg 76 är troligen den 
största utsläppskällan inom utredningsom-
rådet. Om vinden ligger på från Stora Ensos 
industriområde, norr om utredningsområdet, 
kan lukten från industrin vara kännbar. 
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Figur 4.21 Översvämningsområden. 
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Förorenad mark
Inom utredningsområdet finns fem verksam-
heter dokumenterade i Länsstyrelsens databas 
över potentiellt förorenade områden (EBH-
stödet), samt två verksamheter dokumente-
rade i Länsstyrelsens databas för tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet. Ytterligare 
fyra potentiellt förorenande verksamheter 
finns i nära anslutning till utredningsområdet. 
Verksamheternas lokalisering visas i figur 4.22. 
Tabell 4.3 redovisar om verksamheterna är 
aktiva eller inte, dess lokalisering samt poten-
tiellt förorenande ämnen som kan kopplas till 
verksamheten.

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

•	 Metaller (exempelvis bly, järn och nickel), 
från slitage från dubbdäck och bromsbe-
läggningar.

•	 Polyaromatiska kolväten (PAH) från avga-
ser, slitage av bildäck och vägmaterial.

•	 Olja från spill och läckage.

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

Verksamhet Inom utredn. Område Aktiv Riskklassificering Potentiella föroreningar 
kopplade till verksamheten

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

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

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

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

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

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

7. Förbränningsanläggning: 
Älvkarleby biobränsleanläggning

Nej Ja Liten risk Metaller, aska, slagg, stoft, 
kemikalier, ej uppfyllda 
emissionskrav.

8. Plantskola: Älvkarleby Handel-
strädgård

Nej Ja Måttlig risk Bekämpningsmedel, metaller.

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

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

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

Tabell 4.3 Verksamheter och potentiella förorenande ämnen kopplade till verksamheten inom och i nära anslutning till 
utredningsområdet. Kolumn 4, Riskklassificering, avser riskklassificeringar enligt utredning med MIFO-metodik eller 
Naturvårdsverkets branchklassificering.
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Figur 4.22 Potentiellt förorenande verksamheter (1-9) samt tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A-B) inom och i nära 
anslutning till utredningsområdet. Utredningsområdet markerat med fet streckad röd linje.
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4.2.11 Miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts 
av regeringen inom ett antal områden för att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem. De kan 
gälla hela landet eller för ett begränsat geo-
grafiskt område. Normerna är styrmedel för 
att på sikt uppnå miljömålen och de flesta av 
miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika 
direktiv inom EU. Miljökvalitetsnormerna 
finns reglerade i 5 kapitlet miljöbalken. I detta 
projekt är miljökvalitetsnormer för vattenfö-
rekomster, utomhusluft och omgivningsbuller 
aktuella att beakta och utreda. Status på dessa 
har redovisats i avsnitt 4.2.4 Ytvatten, 4.2.6 
Grundvatten samt 4.2.10 Miljöbelastning.

Miljömål
Det svenska miljömålssystemet är en gemen-
sam plattform för aktörer i miljöarbetet. Miljö-
kvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Miljömålssystemet innehåller ett generations-
mål, 16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål. 
Generationsmålet anger inriktningen för den 
samhällsomställning som behöver ske inom 
en generation för att miljökvalitetsmålen ska 
nås och är därför vägledande för miljöarbetet 
på alla nivåer i samhället. Enligt riksdagens 
beslut ska miljökvalitetsmålen i huvudsak 
vara uppfyllda till år 2020. Miljökvalitetsmå-
len framgår av figur 4.23. Mer finns att läsa på 
www.miljomal.se. Miljömålen beaktas inom 
ramen för varje sakområde i projektet.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och 
    vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande     
      kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 4.23 De svenska miljökvalitetsmålen. 
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5 Effekter och deras tänk-
bara betydelse 
5.1 Effekter för trafik och lokalsam-
hället 
Till skillnad från en väg för biltrafik ses ofta 
en gång- och cykelväg som ett positivt inslag 
i omgivningen, under förutsättning att den 
byggs med hänsyn till miljön och enligt de bo-
endes och övriga berördas önskemål. Den ökar 
tryggheten och trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. Framför allt barn ges en större fri-
het att förflytta sig. Även för bilister fås en mer 
avslappnad vägmiljö när oskyddade trafikan-
ter ges annat utrymme att vistas på.

5.2 Miljöeffekter 
5.2.1 Friluftsliv och rekreation
Lokalisering av gång- och cykelvägen bör ske 
med hänsyn till områdets goda möjligheter för 
ett bra friluftsliv. Dalälven och den tätortsnära 
skogen är viktiga för friluftslivet och den var-
dagliga rekreationen. En gång- och cykelväg 
främjar ofta friluftslivet men får inte påverka 
karaktären på älvens stränder. Strandmiljön 
ska fortsatt kunna upplevas för fiske, bad, ut-
flykter etc. Den tätortsnära skogen är mindre 
känslig för påverkan men intrång i exempelvis 
populära svamp- och bärmarker måste und-
vikas så att inte negativa effekter uppstår. Ef-
fekterna beror av vald lokalisering men genom 
samråd och hänsyn är förutsättningarna goda 
för att gynna friluftslivet.

5.2.2 Hushållning av mark- och 
vattenområden
Jordbruksmark är en värdefull resurs som 
minskar på grund av samhällets expansion. 
Den fyller, förutom funktionen som natur-
resurs, även en viktig roll på grund av dess 
biologiska och kulturella värden. En gång- och 
cykelväg tar ingen stor yta i anspråk men kan 
medverka till uppstyckning av skiften i mindre 
enheter om den inte läggs i anslutning till skif-
tesgränserna. Detta gäller för både jord- och 
skogsbruk.

Normalt brukar inte anläggande av en gång- 
och cykelväg innebära djupa schakter och 
påverkan på grundvattnet men grundvatten-
resursen inom utredningsområdet måste be-
aktas så att den inte påverkas negativt. Detta 
gäller särskilt under byggtiden då marken till 

stor del utgörs av genomsläppligt material.  
Dagvatten från en gång- och cykelväg inne-
håller normalt lite föroreningar och har liten 
påverkan på grundvattnets kvalitet. Risken för 
spridning av föroreningar från mopeder och 
arbetsfordon såsom plogbilar eller liknande 
måste dock beaktas.

5.2.3 Klimat
Ur klimatsynpunkt är en trygg och välanpas-
sad gång- och cykelväg positiv om den kan få 
människor att välja cykel som transportmedel 
istället för bilen.

Projektet måste ta höjd för framtida klimatpå-
verkan och dimensionera för översvämningar, 
ökad risk för ras och skred samt ökad avrin-
ning på grund av höga flöden, kraftiga regn 
och skyfall. Effekten kan annars bli att gång- 
och cykelvägen medverkar till ras och skred 
samt hindrar avrinning eller infiltration. 

5.2.4 Landskap
Dragningen av en ny gång- och cykelväg kom-
mer innebära en förändring av det befintliga 
landskapet och landskapsbilden på ett eller 
annat sätt. Inom utredningsområdet finns 
områden som är utpekade som mycket käns-
liga för förändringar. Dessa bör i möjligaste 
mån undvikas vid lokaliseringen av gång- och 
cykelvägen. Påverkan på dessa områden, 
framförallt åkermark och brinkmiljöer längs 
älven, anses innebära negativa effekter. Även 
trånga gatumiljöer kan ändra karaktär om 
de breddas för att få plats med en gång- och 
cykelväg vilket kan upplevas som negativt. I 
övrigt innebär en gång- och cykelväg ofta inget 
störande inslag i landskapsbilden då den har 
en liten bredd och kan anpassas efter omgi-
vande landskap.

Lokaliseringen bör också ske med hänsyn till 
befintliga siktlinjer. 

5.2.5 Kulturmiljö
Alla fornlämningar är skyddade enligt Kultur-
miljölagen (KML). Lokalisering av gång- och 
cykelvägen bör ske med hänsyn till lagskydda-
de fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer 
för att minimera risk för påverkan. Effekterna 
avseende fornlämningar är svåra att förutsäga 
innan en lokalisering av gång- och cykelvägen 
har valts men förutsättningar finns för att 
undvika intrång i dessa.
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Förekomst av registrerade fornlämningar 
finns glest spridda inom hela utredningsom-
rådet men är rikligare i och omkring Älvkar-
leby. För att fastställa förekomst av ännu inte 
registrerade fornlämningar kan länsstyrelsen 
komma att fatta beslut enligt kulturmiljölagen.

5.2.6 Naturmiljö
En gång- och cykelväg inom utredningsområ-
det bedöms inte leda till några större effekter 
för naturmiljön. En viss mängd mark tas i 
anspråk men det finns goda möjligheter att 
lokalisera detta markanspråk till områden av 
låg betydelse för den biologiska mångfalden. 
En gång- och cykelväg kan också utformas 
och förvaltas på så sätt att den stärker befint-
liga värden i odlingslandskapet. Effekterna 
är svåra att uttala när ingen sträckning har 
föreslagits.

En gång- och cykelväg innebär inte någon 
större barriäreffekt i landskapet, inte ens för 
mindre djur. Detta beror framförallt på att en 
gång- och cykelväg kan dras relativt följsamt i 
landskapet, och inte föranleder större ingrepp 
i landskapets topografi. Trafiken är långsam-
mare och inte lika omfattande jämfört med 
vägar för biltrafik. Gång- och cykelvägar har 
därför ingen generell negativ omgivningspå-
verkan som bilvägar har. En gång- och cykel-
väg kan därtill fungera som spridningskorrido-
rer för t.ex. fjärilar och mindre djur beroende 
på kringliggande vegetation. Sammantaget 
bedöms en gång- och cykelväg med lämplig 
lokalisering och utformning inom utrednings-
området leda till obetydliga negativa effekter. 
Den kan innebära ett tillfälle att skapa fler art-

rika vägkanter och lämpliga insektsbiotoper.

5.2.7 Riksintressen
Projektet bedöms inte påverka miljön i stor 
skala. Effekterna är svåra att bedöma innan 
vald lokalisering men bedöms inte inverka 
på riksintressenas värden. Riksintressen för 
friluftsliv bedöms gynnas av ökade förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik. Riksintresset 
skyddade vattendrag bedöms inte påverkas 
då en gång- och cykelväg ger liten effekt på 
Dalälven. Gång- och cykelvägen kommer inte 
anläggas så att förutsättningarna för väg 76 
och riksintresset för kommunikationer ändras 
negativt. Gång- och cykelvägen kommer heller 
inte anläggas så att kulturmiljön vid Älvkarle-
byfallen påverkas. 

Påverkan på riksintressena bevakas vidare 
inom ramen för varje sakområde.

5.2.8 Miljöbelastning och boende
En gång- och cykelväg alstrar inte buller el-
ler luftföroreningar. Tvärtom kan en ökad 
gång- och cykeltrafik medverka till att minska 
användandet och utsläppen från biltrafiken 
vilket kan ge positiva effekter. Ljud som kan 
förekomma är prat, mopeder, plingning etc. 

Eftersom det längs flera vägar inom utred-
ningsområdet är trångt mellan de boendes 
tomter och vägytan måste intrång studeras så 
vägen inte inkräktar på boendemiljön genom 
ökad insyn, påverkan på häckar, träd eller an-
dra värden på eller i anslutning till tomtmark. 
Se bild 5.1. 

Figur 5.1 Boende längs Östanåvägen. 
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Det viktigt att anläggningsarbetena för gång- 
och cykelvägen föregås av inventeringar och 
vid behov en miljöteknisk markundersökning 
för att minska risken för spridning av föro-
reningar i samband med markarbeten. Den 
miljötekniska markundersökningen ger en 
översiktlig bild av föroreningssituationen i det 
planerade anläggningsområdet och ligger till 
grund för eventuella försiktighetsåtgärder som 
behöver vidtas vid grävningsarbeten, t.ex. sär-
skilt omhändertagande av förorenade schakt-
massor eller asfalt. I detta skede har ingen 
information framkommit om att det finns risk 
för någon större spridning av föroreningar 
som inte kan kontrolleras och åtgärdas.

5.2.9 Miljökvalitetsnormer, miljömål och 
allmänna hänsynsregler
Påverkan på miljökvalitetsnormer och mil-
jömål kommer att följas upp under följande 
skeden. Endast miljömål som berörs kom-
mer att behandlas såsom miljömål avseende 
klimatpåverkan, luft, giftfri miljö, sjöar och 
vattendrag, grundvatten, våtmarker, skogar, 
odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett 
rikt växt- och djurliv. 

Gång- och cykeltrafik är positivt för flera av 
miljömålen samt miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet och buller. Påverkan på miljökva-
litetsnormerna för ytvatten måste utredas 
vidare beroende på lokalisering och påverkan 
både i bygg- och driftskedet. Det är ännu tidigt 
att förutse hur vattenförekomsternas status 
påverkas men bedömningen är att de inte 
kommer försämras.

Fortsatt uppföljning kommer även att ske 
avseende tillämpning av de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap. miljöbalken. Inom projektet 
kommer skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått redovisas och utföras för att 
förebygga, hindra och motverka skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Genom samråd och fördjupade utredningar 
ska tillräcklig kunskap inhämtas för att loka-
lisera och utforma gång- och cykelvägen så att 
miljön inte skadas under bygg- eller drifttid.
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6 Fortsatt arbete 
6.1 Planläggning 
Denna vägplan, med status samrådsunderlag, 
ska skickas till Länsstyrelsen tillsammans med 
en samrådsredogörelse från de samråd som 
kommer att hållas om samrådsunderlaget. 
Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte 
avgör vilken typ av planläggning som sedan 
ska tillämpas vidare i projektet. 

Mer att läsa om detta och den fortsatta plan-
läggningen finns att läsa i en planläggnings-
beskrivning som finns upprättad för projektet. 
Planläggningsbeskrivningen finns tillgänglig 
på Trafikverkets hemsida. Den beskriver bland 
annat projektets syfte, hur arbetet planeras 
och när allmänheten har möjlighet att påverka. 
Enligt aktuell tidplan kommer samråd för lo-
kalisering att ske under vintern 2018. Samråd 
om planförslaget för vald lokalisering kommer 
att ske under sommar/höst 2018 och gransk-
ning av det valda planförslaget under våren 
2019.

6.2 Viktiga frågeställningar 
Under arbetets gång med att ta fram lämp-
lig lokalisering ökar behovet av platsspecifik 
information och lokalkännedom. Det är därför 
viktigt att beakta inkommande synpunkter och 
kunskap från samråd med allmänhet, myndig-
heter och föreningar. Det ställer även krav på 
mer fördjupade utredningar och inventeringar 
såsom naturvärdesinventering och kulturarvs-
analys. Geotekniska och miljötekniska under-
sökningar kommer att genomföras. Behovet 
av anmälnings- och tillståndsärenden samt 
dispenser kommer att klargöras tidigt. Strand-
skydd, generella biotopskydd samt åtgärder 
som kan innebära en väsentlig ändring av na-
turmiljön kommer att behandlas inom ramen 
för vägplanen. Masshanteringen är ännu en 
viktig aspekt att utreda.

Vidare finns många frågeställningar kring 
utförande och utformning av gång- och cykel-
vägen. Vilken sida av Dalälven ska prioriteras 
eller bör gång- och cykelvägen omfatta båda 
sidor av Dalälven?

Är en traditionell gång- och cykelväg det enda 
alternativet eller kan ett gång- och cykelstråk 
innehållande olika vägutformningslösningar 

vara en möjlighet? I så fall kan ett utförande 
med så kallad bygdeväg vara ett alternativ. 
En bygdeväg åstadkoms genom att befintlig 
tvåfältsväg som är sex meter bred målas om 
till en enfältsväg med en körbana på 3,5 meter 
och vägrenar som då blir 1,25 meter på båda 
sidor om vägen.

Olika målgrupper för gång- och cykelvägen 
ska beaktas. Vägen ska fylla syftet för förflytt-
ning mellan de boendes målpunkter såsom 
skola, arbete, fritid, service, kollektivtrafik 
et. c. Inom området finns även ett ökande 
behov av gång och cykel som rekreation och 
träningsform vilket även berör människor från 
en större krets mot Gävle i norr och tätorter i 
söder som Älvkarleö och Marma med flera.

Den kommunala planeringen utvecklas och 
förändras vilket skapar nya förutsättningar för 
boende, näringsliv och service. Arbetet med 
kommunens översikts- och detaljplanering 
skapar förutsättningar att ta hänsyn till i loka-
liseringen av en gång- och cykelväg. En fråga 
är hur kommunens utveckling av boende och 
markanvändning kommer att påverka lokali-
seringen av en gång- och cykelväg?
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