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1. BakGrund oCh syfte

Det finns behov av att skapa mer verksamhets-
mark i karlstadsområdet och ett potentiellt så-
dant område är skogsområdet väster om väg 62 
i anslutning till Värmlandsbanan. Inriktningen på 
verksamheten kan komma att bli logistikföretag, 
lager, omlastning etc. 

Ilanda, beläget cirka en mil norr om karlstad, är 
idag ett industriområde där det under en lång tid 
framöver kan finnas utrymme för ytterligare verk-
samhetsmark. Ilanda gränsar till välfrekventerade 
friluftsområden, liksom Bryngfjordens golfbana 
och skidbacke. närheten till Värmlandsbanan, 
riksväg 61 och 62 är fördelaktig.

Innan en planeringsprocess av ett nytt verksam-
hetsområde kan starta finns ett antal frågor som 
behöver utredas. kommunens klimat- och miljö-
strategi liksom strategisk plan ska också beaktas.

syftet med denna utredning är att i ett mycket ti-
digt skede ta reda på om den tänkta verksamhe-
ten är genomförbar med avseende på de fråge-
ställningar som rör trafik och miljö.

61 62

61
62

Kil

Forshaga

Stockholm

verksamhets-
område/ 

logistikpark

E18

Gravaleden

hynboholmsvägenVärmlandsbanan

Bryngfjorden

63

E18

Oslo

Fi
lip

st
ad

´

Figur 1. Översikt.
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2. förutsättnInGar

2.1 kommunens styrmodell - strate-
gisk plan
kommunkoncernens verksamhetsstyrning grun-
das på en strategisk plan och fungerar som kom-
munledningens samlade styrdokument samt 
ligger till grund för budgetarbete liksom uppfölj-
ningen i årsredovisningen. till den strategiska 
planen kopplas tre hållbarhetsstrategier, varav en 
är miljö- och klimatstrategin. 

2.2 miljö- och klimatstrategi
karlstads vision livskvalitet karlstad 100 000 har 
varit vägledande i arbetet med miljö- och klimat-
strategin, vilken antogs av kommunfullmäktige i 
september 2011. den guidar och anger mål för 
klimatarbetet så att karlstad kan växa på ett sätt 
som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. 

strategin består av fem olika insatsområden där 
de nationella miljömål som har främsta påverkan 
ingår och där miljöpåverkan är som störst.

1. Klimat och luft – omkring 30 % av sve-
riges klimatutsläpp beräknas komma från en-
ergisektorn. I karlstad är det uppvärmning och 
transporter som står för den största delen av kli-
matpåverkan.

övergripande mål 2020: 

”Luften i Karlstads kommun ska vara så ren så att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvär-
den inte skadas”. 

”Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn 
ska minska med 25 % mellan 2008 och 2020”.

2. Vatten – de största bidragen till övergöd-
ning av sjöar och vattendrag är läckage av gödsel 
samt utsläpp av avloppsvatten från enskilda och 
kommunala avlopp. försurning är ett problem för 
många sjöar och vattendrag i karlstads kommun. 

övergripande mål 2020: 

”Vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag och grund-
vatten ska förbättras”.

3. Natur och biologisk mångfald – karl-
stads kommun har ganska små arealer ängs- och 
naturbetesmark då omkring 60 % av kommunens 
landareal täcks av skog, nästan uteslutande pro-
duktiv skogsmark.

övergripande mål 2020:

”Naturen i Karlstads kommun, den biologiska 
mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska 
bevaras och utvecklas”.

4. Mark, byggande och boende – för ett 
hållbart samhälle behöver stadsplaneringen ta 
hänsyn till många olika intressen – ekologiska, 
ekonomiska, politiska och sociala. Ibland krockar 
dessa med starka önskemål från både medbor-
gare och verksamheter. kommunen jobbar efter 
ett antal framtagna planeringsunderlag och riktlin-
jer för att hantera olika intressen för markanvänd-
ning. 

övergripande mål 2020: 

”Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för 
ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till na-
tur- och kulturvärden”.

”Halterna av skadliga kemikalier, exponering av 
buller och radon ska vara så låga att varken Karl-
stadsborna eller miljön påverkas negativt”.

5. Internt miljöarbete – kommunens upp-
drag, dagliga arbetsuppgifter samt resor till och 
från jobbet innebär en stor mängd transporter. en-
ligt kommunens resepolicy ska alla resor ske så 
miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt 
som möjligt. 

övergripande mål 2020: 

”Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i 
koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 
% till och med 2015, och med 30 % till och med 
2020 (jämfört med 2009)”.

hur målen nås samt praktiskt genomförande han-
teras på respektive nämndnivå och i kommunens 
budgetprocess.
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Figur 2. Tilltänkt verksamhetsmark markerad med blått, avgränsning för miljö markerat med svart streckad linje och 
berörda vägar/korsningar är markerade med rött.

3. aVGränsnInGar

den tilltänkta verksamhetsmarkens yta och place-
ring framgår av figur 2. 

för att ha något konkret att analysera i detta tidiga 
skede antas att verksamhetens karaktär blir i form 
av en logistikpark.

de vägar och korsningar som ingår i utredningen 
framgår av figur 2. fokus ligger på del av väg 61 
och 62 samt Ilandavägen. 

avseende miljö är utredningen avgränsad till om-
rådet mellan väg 61 och 62 där verksamhetsmar-
ken är placerad, samt tuggeliteområdet söder om 
Ilandavägen.
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4. trafIk 

I huvudsak har tre frågeställningar analyserats 
avseende trafik:

•	 Framkomlighet kopplat till logistikparken - 
Har befintligt vägnät tillräcklig kapacitet för 
att rymma ytterligare verksamhet i området, 
i form av en logistikpark. Behöver vägsyste-
met byggas ut och i så fall var? 

•	 Ilandavägen/Gravaleden - Påverkas Ilanda-
vägen av en logistikpark? 

•	 Gravaleden – Behöver den sista etappen av 
Gravaleden byggas ut på grund av logistik-
parken? 

4.1 Befintligt vägnät, allmänt
Trafikflöden och hastigheter på berörda vägar i 
området framgår av figur 3.

Trafikflödena på de statliga vägarna kommer från 
Trafikverkets hemsida. Trafiken på Ilandavägen 
och skårevägen är en kombination av kommu-
nens trafikflöden (årsdygnstrafik) från 2015 och 
de trafikmätningar (maxtimtrafik) som har gjorts 
i samband med denna utredning, se avsnitt 4.2. 
för de kommunala vägarna anges ingen tung tra-
fik i Figur 3, beroende på att fullständigt underlag 
endast finns gällande den totala trafiken. Även om 
antalet tunga fordon visserligen kan utläsas från 
de trafikmätningar som har gjorts i samband med 
utredningen, är en timmes mätning för lite för att 
dra slutsatser om hur årsdygnstrafiken avseende 
tunga fordon ser ut. 

För att kunna räkna översiktligt på trafikbuller-
nivåer på Ilandavägen behöver dock andelen 
tung trafik anges.  I en trafikmätning från 2012 
har kommunen uppskattat den tunga trafiken på 
Ilandavägen till 8-10 % på vardagar och 4-5 % Figur 3. Trafikflöden och hastighetsgränser. 
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på helger. om man förutsätter att andelen på ett 
årsdygn ligger någonstans där emellan, säg cirka 
7 %, blir det cirka 245 tunga fordon på ett års-
dygn. detta motsvarar i storleksordningen att all 

tung trafik från Gravaleden (250 lastbilar per års-
dygn, uppmätt av Trafikverket) skulle fortsätta till 
Ilandavägen. detta verkar rimligt och därför antas 
7 % tung trafik i bullerberäkningarna i avsnitt 5.2.
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4.2 framkomlighet kopplat till logis-
tikparken
För att svara på frågan om det befintliga vägnätet 
har tillräcklig kapacitet för en fullt utbyggd logistik-
park har en trafikanalys gjorts, bland annat med 
hjälp av mikrosimulering med programmet Vissim. 
modellen som har använts i mikrosimuleringen il-
lustreras i figur 4.

Trafik	i	modellen
Dagens trafik kommer från trafikmätningar som 
har utförts specifikt för att utgöra indata i trafikmo-
dellen. Trafikmätningar har gjorts i följande kors-
ningar:

Figur 4. Modellens utbredning.
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•	 2016-04-28 (torsdag), kl. 16-17, väg 62/Hyn-
boholmsvägen (Figur 5). 

•	 2016-03-17 (torsdag), kl 16-17, väg 62/Skå-
revägen (Figur 6). 
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Figur 5. Dagens trafik, korsningen väg 62/Hynbohol-
msvägen (viss justering har fått göras för att flödena 
ska gå ihop mellan korsningarna) [fordon/timme].

Figur 6. Dagens trafik, korsningen väg 62/Skårevä-
gen (viss justering har fått göras för att flödena ska gå 
ihop mellan korsningarna) [fordon/timme].

Figur 7. Dagens trafik, cirkulationsplatsen vid Trafik-
plats Ilanda, det vill säga väg 62/Ilandavägen (viss 
justering har fått göras för att flödena ska gå ihop mel-
lan korsningarna) [fordon/timme].

Figur 8. Dagens trafik korsningen väg 61/Jonstorps-
vägen (viss justering har fått göras för att flödena ska 
gå ihop mellan korsningarna) [fordon/timme].

•	 2016-03-17 (torsdag), kl 16-17, cirkulations-
platsen vid Trafikplats Ilanda (Figur 7). 

•	 2016-05-03 (tisdag), kl. 16-17, väg 61/703/
Jonstorp (Figur 8).
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2016 Till 1 2 3 4 5 6 7 8
Från 1 0 204 146 4 38 1 0 0 393

2 162 0 881 35 338 8 33 5 1462
3 83 537 0 1 12 0 0 0 633

4 3 22 1 0 11 8 0 0 44
5 22 191 5 7 0 69 0 0 295
6 1 9 0 15 150 0 0 0 176
7 0 13 1 0 0 0 0 0 14
8 0 1 0 0 0 0 2 0 3

SUMMA 271 977 1034 63 549 86 35 5

2016 Till 1 2 3 4 5 6 7 8
Från 1 0 199 142 4 37 1 0 0 383

2 158 0 858 34 329 8 32 5 1424
3 81 523 0 1 12 0 0 0 617

4 2 21 1 0 11 8 0 0 43
5 22 186 5 7 0 67 0 0 287
6 1 9 0 15 146 0 0 0 171
7 0 13 1 0 0 0 0 0 14
8 0 1 0 0 0 0 2 0 3

SUMMA 264 952 1007 61 535 84 34 5

Genom dessa trafikräkningar var det även 
möjligt att räkna ut trafikflödet på väg 61 när-
mast söder om Trafikplats Ilanda. Anledning-
en till att det är eftermiddagens rusningstim-
me som räknats är på grund av att den totala 
belastningen antas vara störst under denna 
period.

eftersom logistikparken ännu inte är byggd 
har dagens trafik räknats upp till prognosåret 
2030,  i enlighet med Trafikverkets uppräk-
ningstal (1,62 % år).

Alstrad	trafik	till	logistikparken
Förutom dagens trafik (uppräknad till år 
2030) har även förväntad trafik till/från lo-
gistikparken tagits med i modellen. efter-
som logistikparken lokaliseras söder och 
norr om järnvägen har området indelats i 
två slutna mindre delar. det har inte anta-
gits att det finns en intern förbindelseväg 
mellan de två delarna. Trafiken till det södra 
området antas nyttja Jonstorpsvägen, se 
nod 8, Figur 9. Trafiken till det norra områ-
det antas ansluta till hynboholmsvägen, 
se nod 4, Figur 9. För denna trafik antas  
100 % utgöras av lastbil+släp (24 meter).

Till det norra området antas trafik anlända 
från tre håll:

1. Väg 62 norrifrån (se nod 5, 
Figur 9), dessa svänger in vid 
hynboholmsvägen.

2. Väg 61/62 söderifrån, det vill säga 
söder om trafikplats Ilanda (se nod 2, 
Figur 9), dessa färdas längs väg 62 
norrut till hynboholmsvägen.

3. Väg 61 västerifrån, det vill säga från 
Kilshållet (se nod 3, Figur 9), dessa färdas 
via Trafikplats Ilanda och sedan väg 62 
norrut till hynboholmsvägen.

motsvarande riktningar och färdvägar ut från lo-
gistikparkens norra område.

Till det södra området antas trafik anlända från tre 
håll:

1. Väg 62 norrifrån (se nod 5, Figur 9), dessa 
färdas söderut längs väg 62 till Trafikplats 
Ilanda, sedan vidare västerut på väg 61 till 
Jonstorpsvägen.

2. Väg 61/62 söderifrån, det vill säga 
söder om trafikplats Ilanda (se nod 2, 
Figur 9), dessa färdas längs väg 61 till 
Jonstorpsvägen.

3. Väg 61 västerifrån, det vill säga från 
Kilshållet (se nod 3, Figur 9), dessa färdas 
längs väg 61 tills de når korsningen med 
Jonstorpsvägen. 

motsvarande riktningar och färdvägar ut från lo-
gistikparkens södra område.

Antaget 14 fordon in och 14 fordon ut i norr 
(nod 4), (fordon/timme)
varav 8 söderifrån väg 61

varav 3 västerifrån väg 61

varav 3 norrifrån väg 62

Antaget 14 fordon in och 14 fordon ut i söder 
(nod 8), (fordon/timme)
varav 8 söderifrån väg 61

varav 3 västerifrån väg 61

varav 3 norrifrån väg 62

Tabell 1. Antagande för den tillkommande trafiken till 
logistikparken [fordon/timme].

Tabell 2. Trafikmatris dagens trafik [fordon/timme], nodnummer 
enligt Figur 9.

Tabell 3. Trafikmatris förväntad trafik år 2030 [fordon/timme], 
nodnummer enligt Figur 9.
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Figur 9. Området med nodnummer.

Scenariot som simuleras
ett scenario har simulerats, vilket 
är den förväntade trafiken år 2030 
(dagens trafik uppräknad) i kombi-
nation med den trafikalstring som 
antas för logistikparken.

Resultat
resultatet  av  simuleringen  visar  
att  inga direkta   framkomlighets-
problem   förväntas uppstå inom  
det  simulerade området. en ytterst 
marginell försämring identifierades 
dock in mot cirkulationsplatsen vid 
Trafikplats Ilanda, där en del fordon 
ibland kan hamna i kortare kö.

med framkomlighetsproblem avses 
en situation där det finns en noter-
bar restidsförlust som är längre än 
någon enstaka minut och/eller en 
kö som blir längre än bara ett fåtal 
fordon.

som diagrammet över restidsför-
luster visar (Figur 10) så är den 
maximala förlusten som noteras 
i modellen cirka 0,6 minuter (det 
vill säga 36 sekunder). Kölängds-
diagrammet i figur 11 visar att den 
längsta kön som noteras är knappt 
fyra fordon. med andra ord, ytterst 
små förluster.

Figur 10. Restidsförluster (restid högtrafik minus restid friflöde). Endast ytterst små förlus-
ter. Tomma staplar innebär ingen förlust.

Figur 11. Kölängder. Endast ytterst små förluster. Tomma staplar innebär ingen kö.

verksamhetsområde/ 
logistikpark
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61
Karlstad

eventuell flytt av 
busshållplats

endast 
höger ut

endast 
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Figur 12. Möjlig lösning för logistikparkens södra anslutning, befintlig korsning väg 61/703/Jonstorp.

Anslutningar till nytt verksamhetsområde
Det finns en viss tveksamhet vad gäller lämplig-
heten att hynboholmsvägen nyttjas för en nordlig 
anslutning till logistikparken. Dels finns ett antal 
bostadshus nära vägen och dels utgör hynbo-
holmsvägen cykelväg mellan kil och karlstad. en 
lösning kan vara att anlägga en ny anslutning till 
väg 62 strax söder om hynboholmsvägen. det 
rekommenderas dock inte att anslutning sker mitt 
emot skårevägen, då en fyrvägskorsning kan ge 
lägre trafiksäkerhet.

Gällande den södra anslutningen till logistikpar-
ken, befintlig fyrvägskorsning väg 61/703/Jons-
torp, kan trafiksäkerhetshöjande åtgärder komma 
att behövas. Idag är hastighetsbegränsningen 
genom korsningen 100 km/h. På eftermiddagen 
är flödet framförallt söderifrån relativt högt, varför 
vänstersvängar ut på väg 61 kan bli farliga. 

en åtgärd kan vara att förbjuda vänstersvängar 
i korsningen. Närliggande trafikplatser vid Ilanda 
och hynboholm kan nyttjas för att vända och kom-
ma i rätt riktning för högersvängar. eftersom av-
ståndet till Trafikplats Hynboholm är relativt långt 
föreslås att vänster in mot väg 703/Bofasterud fort-
satt tillåts.

för att underlätta för lastbilar att svänga ut från 
Jonstorp kan utformningen justeras så att körfäl-
tet från Jonstorp går direkt ut i högerfältet vidare 
längs väg 61 norrut. detta då det redan idag blir 
två körfält norrut strax efter korsningen.

vänstersväng från 
detta håll tas bort

Jonstorp/ 
logistikpark

703
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4.3 Ilandavägen
På Ilandavägen upplevs idag flera problem kopp-
lat till trafik. Höga hastigheter, mycket genom-
fartstrafik med tung trafik, kaotiskt på morgnarna 
vid lämning av barn på skolorna och buller är någ-
ra av dem. Oro föreligger att trafiksituationen ska 
förvärras på Ilandavägen om aktuell verksamhets-
mark exploateras. Buller behandlas översiktligt i 
avsnitt 6.2. övriga frågor kommenteras nedan.

Genomfartstrafik kopplat till logistikparken
för att få en idé om huruvida en logistikpark skulle 
innebära ökad genomfartstrafik på Ilandavägen i 
form av lastbilar, filmades morgontrafiken kl. 7-9 
torsdagen den 19 maj 2016. Trafiken analysera-
des sedan för att ta reda på hur många fordon 
som kan kategoriseras som genomfartstrafik. 
resultatet visar att inga lastbilar under dessa två 
timmar utgör genomfartstrafik mellan väg 62 och 
Gravaleden. de 48 lastbilar och 20 bussar som 
filmades hade således målpunkt utefter Ilanda-
vägen eller i industriområdet i västra Ilanda. dä-
remot var det totalt 70 personbilar inklusive lätta 
lastbilar som kan räknas som genomfartstrafik. 
dessa genompasserande bilar utgör 9 procent av 
den totala trafiken på Ilandavägen. Observera att 
denna analys  dock inte har fångat upp den totala 
genomfartstrafiken på Ilandavägen, utan endast 
den i relationen Gravaleden-Ilandavägen-väg 62.

Om en vidare utredning av genomfartstrafiken på 
Ilandavägen skulle visa på att det är betydande 
problem, finns flera tänkbara åtgärder. Ett första 
steg kan vara skylta genomfart förbjudet. en mer 
drastisk, men genomförbar åtgärd, kan vara att 
stänga Ilandavägen på mitten, så att genomfart 
omöjliggörs.

ovanstående analys visar att inga eller mycket få 
lastbilar idag utgör genomfartstrafik på Ilandavä-
gen/Gravaleden mellan väg 62 och 63. lastbilar 
mellan väg 61/62 och 63 går sannolikt via e18. 
Detta antyder att  påverkan ur trafiksynpunkt på 
Ilandavägen från en logistikpark skulle bli margi-
nell. möjligen kan det bli ytterligare genomfarts-
trafik i form av personbilar som ska till och från 
logistikparken som arbetsplats, men även detta är 
marginellt. frågan är om en ny målpunkt vid väg 
61/62 i form av en logistikpark skulle resultera i 
andra vägval. detta analyseras i avsnitt 4.4.

Skoltrafik 
utefter Ilandavägen ligger Ilandaskolan, skåre-
skolan samt idrottsplaner, vilka genererar myck-
et trafik. Skoltrafiken har inte studerats närmare 
inom ramen för denna genomförbarhetsstudie, 
men påverkas marginellt av en eventuell logistik-
park. som en del i ett långsiktigt arbete att hålla 
nere trafikflödena på Ilandavägen vore det klokt 
att genomföra en särskild utredning gällande 
skoltrafiken och barnens skolvägar, för att hitta 
lämpliga lösningar kopplat till just detta trafikpro-
blem. mobility management- åtgärder brukar ge-
nerellt kunna vara effektfullt vid skolor, eventuellt i 
kombination med mindre fysiska åtgärder såsom 
förbättrade förutsättningar för gång, cykel, kollek-
tivtrafik etc. 

Hastigheter
hastigheter har inte studerats inom ramen för 
denna genomförbarhetsstudie och har inte heller 
någon koppling till en eventuell logistikpark. även 
här kan man tänka sig en separat utredning för att 
skapa sig en bild av huruvida fordonen håller sig 
till skyltad hastighet, om skyltad hastighet är rätt 

och så vidare. eftersom det är en gata med både 
barn och bostäder tätt inpå trafiken, är det viktigt 
att hastigheterna hålls och det är tänkbart med yt-
terligare åtgärder än vad som är gjort idag. 

en mobility-management åtgärd i form av infor-
mation till skjutsande föräldrar vid skolorna kan 
vara ett sätt att få ner hastigheterna och få tryg-
gare skolvägar.  

4.4 Gravaleden
för att svara på frågan om logistikparken medför 
ett behov av att bygga ut Gravaleden med den 
sista etappen mot väg 62, har restider och av-
stånd analyserats för olika vägval för lastbilar från 
väg 63 till/från logistikparken. 

analysen har gjorts utifrån skyltade hastigheter. 
för den sista etappen av Gravaleden antas has-
tighetsbegränsningen 80 km/h. det tar ungefär 2 
minuter längre att åka via e18 istället för utbyggd 
Gravaled, se figur 12.

Av den lastbilstrafik som logistikparken alstrar 
bedöms en mycket liten andel komma från väg 
63 och således är det inte motiverat att bygga ut 
Gravaleden till följd av en logistikpark, trots att 
restiden blir något kortare.
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5. mIlJö oCh hälsa

5.1 Beskrivning av värden för natur 
och friluftsliv
Innehållet i detta avsnitt bygger på en samman-
ställning av befintligt material från Karlstads kom-
mun, länsstyrelsen i Värmlands län samt ett kor-
tare fältbesök i området 2016-04-22. 

Sökning mot artportalen.se (år 2010-2016) har 
även gjorts för att undersöka eventuella förekom-
ster av djur, växter och svampar i området. sök-
ningen gav inga träffar. artportalen är en webb-
plats för observationer av sveriges växter, djur 
och svampar och privatpersoner såväl som yrkes-
verksamma naturvårdstjänstemän och forskare 
kan rapportera arter som påträffats i naturen. att 
sökningen inte visade på några registrerade fynd 
behöver inte betyda att det inte finns rödlistade 
arter i området.

Naturvärden
det område som utreds för logistikpark är som 
helhet ett flackt område på älvsediment (sand) 
som åtminstone sedan slutet av 1800-talet domi-
nerats helt av skog med öppna jordbruksmarker 
runtomkring. fågellivet var vid besöket artfattigt 
med rödhake, bofink och taltrast som noterade 
arter. I artväg hittades därutöver ett bestånd av 
revlummer.

från nordöstra hörnet ned till sydspetsen löper 
genom området en svacka med den lilla sakris-
bäcken. svackan är sannolikt rester av en gam-
mal älvfåra och utseendet växlar idag mellan 
bäck, kärr och sumpskog.

Figur 14. Karta över utredningsområde för Ilanda logistikpark (heldragen svart linje) med miljövärden.
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en stor del av utredningsområdets skogar är 
medelålders (ca 50-75 år), ensartad och likåldrig 
barrskog av frisk ristyp, med stark påverkan av 
skogsbruk. Inslaget av död ved, äldre träd och 
lövträd är mycket litet. övriga delar är yngre skog 
eller kalhygge. områdets naturvärde är därmed 
generellt sett lågt. något mer intressanta skogs-
partier är de fem sumpskogar som syns på kartan 
i figur 14. sumpskogarna har en blandning av 
yngre-medelålders gran och björk och ett fältskikt 
som domineras av starr. äldre träd och död ved 
saknas även här.

Utöver de fem sumpskogarna finns i det sydväs-
tra hörnet det kanske mest intressanta skogspar-
tiet ur natursynpunkt. det är ett så kallat naturvär-
desobjekt utpekat av skogsstyrelsen i samband 
med nyckelbiotopsinventeringen. myndigheten 
klassificerar objektet som lövskog med en areal 
av 6,6 hektar. objektet utgör rester av den gamla 

Figur 15. Medelålders gallrad barrskog. Figur 16. Naturvärdesobjektet längs Sakrisbäcken i 
sydväst.

älvfåran som idag är en liten öppen vattenspegel 
kantad av ett öppet kärr med spridda salix-buska-
ge. det relativt öppna kärret har ett fältskikt med 
mest vasstarr och grenrör, samt en del skogssäv.  
Vid fältbesöket observerades skogssnäppa, en-
kelbeckasin, sparvhök, ringduva och gräsand.

Utöver ovan beskrivna naturvärden finns det en-
ligt uppgift från lokal ornitolog också ett fiskgju-
sebo i norra delen av utredningsområdet. Boets 
exakta läge behöver identifieras, samt om det har 
använts på senare år.

Värden för friluftslivet
utifrån observationer vid fältbesöket är bedöm-
ningen att området har ett mycket begränsat 
antal besökare, vilket inte är överraskande med 
tanke på det ganska svåråtkomliga läget. Vanli-
gast tycks vara att det besöks i samband med jakt 
och skogsbruk. det kan dock vara så att boende 

i klockargården och vid Grava gamla skola, norr 
om området, nyttjar det för promenader, men i 
området syns inga tydliga spår efter det.

För vidare utredning
Utifrån den kunskap som finns om naturvärden är 
det viktigt att närmare undersöka förekomsten av 
fiskgjuse och revlummer inom området då dessa 
omfattas av artskyddsförordningen. som framgår 
av figur 14 berörs utredningsområdet även av 
markavvattningsföretag och måste beaktas vid 
fortsatt utredning.

Figur 17. Sumpskog i den gamla älvfåran.
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I den centralt belägna sumpskogen, alldeles 
norr om järnvägen, finns ett potentiellt förorenat 
område (deponi med riskklass 3) som även det 
måste beaktas framöver.

Gravaleden

Naturvärden
sedan den tidigare utredningen om en Gravaled 
i slutet av 1990-talet finns ett omfattande material 
som beskriver områdets naturvärden. här pre-
senteras en begränsad del av det materialet, med 
fokus på vad som i nuläget bedöms vara de mest 
värdefulla delar som skulle kunna påverkas av en 
tänkt vägsträckning. som komplement till detta 
finns flera specialinventeringar av I2-områdets 
naturvärden som karlstads kommun genomfört 
på senare år. 

sökning mot artportalen.se har gjorts på aktuellt 
område men gav inga träffar på några naturvårds-
intressanta arter.

den sedan tidigare tilltänkta sträckningen går 
igenom ett småkuperat gammalt kulturlandskap 
med en del fornlämningar samt skogsdungar som 
i olika sammanhang pekats ut som värdefulla ur 
natursynpunkt. som framgår av kartan i figur 18 
passerar vägsträckningen två biotopskyddade 
områden nordost om stora Vänsbergs gamla 
tomt. skogsområdena har mycket höga naturvär-
den; den ena är en örtrik allund och den andra en 
naturskogsartad äldre barrskog. lite längre mot 
nordväst där den tänkta vägen passerar kyrkber-
get finns ett naturvärdesobjekt med sekundär löv-
naturskog. Väster om nämnda lövskog (på själva 
Kyrkberget) gränsar naturvärdesobjektet till en 
nyckelbiotop som är en gammal aspskog med 
gott om död ved, har stort värde för fågellivet och 

Figur 18. Karta över utredningsområde för Gravaleden med miljövärden. Den ungefärliga sträckningen för tidigare plane-
rad Gravaled har lagts in i kartan med streckad svart linje, verksamhetsområdet/logistikparken är markerad med heldra-
gen svart linje.  
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en flora med inslag av mer krävande arter som 
ormbär, stinknäva och bergslok.

Vidare mot nordväst passerar vägsträckningen 
härtsögaån med lite lövskog utmed bäcken. 
längst i väster går den tänkta sträckningen över 
en våtmark med sumpskog som av skogsstyrel-
sen klassats som naturvärdesobjekt. de öppna 
delarna av våtmarken är av fattigare typ med 
kråkklöver, starr och högvuxna gräs (Calamgros-
tis sp.). Den naturvärdesklassade sumpskogen 
är en medelålders självgallrande björksumpskog 
med gott om död ved och ett litet inslag av tall och 
asp på torrare partier. fältskiktet har arter som 
sjöfräken, strandlysing, vattenklöver och missne.

de delar av I2-området som ligger närmast söder 
och sydväst om skåre, tuggelite och skåreber-
get har som helhet ett högt naturvärde. det höga 
värdet grundar sig på att det dels finns ett mång-
formigt och tilltalande kulturlandskap med skogs-
dungar, vattendrag, våtmarker och hagmarker, 
och dels att det finns en koncentration av natur-
områden (skogar, hagmarker och vägrenar) med 
särskilt högt naturvärde genom bland annat före-
komst av rödlistade och hotade arter. den tänkta 
vägsträckningen berör även diken med generellt 
biotopskydd. 

Värden för friluftslivet
hela utredningsområdet ligger inom I2-områdets 
friluftsområde mellan skåre och karlstad. I2-sko-
gen är en välutvecklad tätortsnära skog med när-
het till karlstads centrum samt många bostads-
områden i både karlstad och skåre. området är 
stort och sträcker sig från Våxnäs i söder till skåre 
i norr. I2-skogens storlek och variation, samt före-
komst av partier med höga naturvärden, förstär-
ker dess värde som strövområde och tätortsnära 
skog. 

området har mycket höga friluftsvärden eftersom 
närheten till många bostadsområden gör det väl-
digt lättillgängligt. för besökare är det lätt att ta 
sig runt i området på grusvägar, stigar, motions-
spår och vandringsleder. Vägarna är avstängda 
för biltrafik, men det finns parkeringar i anslutning 
till I2-skogens entréer. Inom I2-området finns ett 
antal rastplaser, eldstäder, vindskydd, informa-
tionstavlor med kartor m.m. för besökare. 

någon besöksräkning har inte genomförts se-
dan tidigare, men jämte skutbergsområdet be-
döms I2-skogen vara det mest välfrekventerade 
tätortsnära friluftsområdet i karlstad och skåre. 
utredningsområdet används som närströvom-
råde av boende på skåreberget och tuggelite. I 
den del av I2-skogen som berörs av den tänkta 
vägsträckningen finns motionscentralen Tug-
gelitegården med elljusspår och motionsslingor. 
tuggelitegården är även hemvist för skidklubben 
Grava sk. från tuggelitegården sträcker sig i nu-
läget ett motionsspår rakt över den tänkta vägens 
sträckning. 

Nära Tuggelitegården finns Tuggeliteskolan vars 
närhet till de aktuella markerna innebär att de 
nyttjar olika delar av området för friluftsaktiviteter 
och naturstudier.

För vidare utredning
Beträffande det område som en tänkt Gravaled 
kan sträcka sig igenom finns en stor mängd kän-
da värden för natur- och kulturmiljö. med tanke på 
att här finns höga naturvärden bör den kunska-
pen kompletteras med en inventering av fågellivet 
samt en kartering av vilka delar, och i vilken om-
fattning, som närströv-, frilufts- och träningsom-
råde nyttjas.

För Karlstads kommun finns ett förslag till en ny 

naturvårds- och friluftsplan med värdefulla uppgif-
ter som bör beaktas i sammanhanget. 

utredningsområdet berör ett markavvattningsfö-
retag nere vid härtsögaån, och på två platser fö-
rekommer enligt länsstyrelsen potentiellt förore-
nade områden som bör bedömas. två diken med 
generellt biotopskydd berörs sannolikt också av 
den tänkta vägsträckningen. för både diken och 
de skogliga biotopskyddsområdena måste frågan 
om eventuell dispens utredas. 

5.2 Vägtrafikbuller
Bakgrund

Ljudkrav utomhus för bostäder
I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader anges riktvärden för buller ut-
omhus från spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader.  den innehåller även bestäm-
melser när det gäller beräkning av bullervärden 
vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska till-
lämpas vid bedömningen av om kravet på före-
byggande av olägenhet för människors hälsa i 
2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är 
uppfyllt: 

•	 Vid planläggning 
•	 I ärenden om bygglov 
•	 I ärenden om förhandsbesked

Buller	från	spårtrafik	och	vägar	
Buller från spårtrafik och vägar bör enligt nämnda 
förordning inte överskrida 55 dBa ekvivalent* ljud-
nivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBa 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBa maximal ljudnivå 
vid en uteplats om den anläggs i anslutning till 
byggnaden. för en bostad om högst 35 kvadrat-
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meter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 
60 dBa ekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasad. 

om 55 dBa ekvivalent ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad ändå överskrids bör: minst hälf-
ten av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBa ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden, och minst hälften av bo-
stadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBa 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden. Vid en sådan ändring av 
en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 
3a, plan- och bygglagen (2010:900), gäller i stället 
för vad som anges i första stycket 3a att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida 
där 55 dBa ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

om den ljudnivå om 70 dBa maximal ljudnivå som 
anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBa 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan  
kl. 06.00 och 22.00.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostads-
byggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen.

Nuläge planerad verksamhetsmark
det område som utreds för en eventuell logistik-
park är i nuläget helt obebyggt. området påver-
kas av buller från riksväg 61 och riksväg 62 samt 
järnvägen som skär rakt igenom utredningsområ-
det. några beräkningar eller mätningar av buller 
för området finns inte för närvarande.  

Nuläge Ilandavägen/Gravaleden
för Ilandavägen har en teoretisk beräkning av tra-
fikbuller gjorts i programmet Trivector Buller Väg II 

version 1.2.1. Beräkningarna är schematiska och 
tjänar mer för att jämföra olika förutsättningar och 
indata, än att de på ett exakt sätt anger buller-
nivåerna. en regelrätt bullerutredning där områ-
det detaljstuderas kan mycket väl ge annorlunda 
resultat. skillnaderna mellan olika förutsättningar 
är dock korrekta. hård mark har antagits och ger 
högre ljudnivåer än mjuk mark (hur marken ser ut 
i verkligenheten varierar). Årsmedeldygntrafiken, 
ÅDT, samt andelen tung trafik har hämtats från 
avsnitt 4.1.

med indata enligt tabell 4 visar beräkningen att 
55 dBa ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids 
för bostadshus som ligger närmare vägmitt än 28 
meter vid medelhastighet 30 km/timme. Vid med-
elhastighet 50 km/timme ökar detta avstånd till 41 
meter från vägmitt. den maximala ljudnivån på 70 
dBa överskrids för bostäder som ligger närmare 
än 39 meter från vägmitt. Ilandavägen trafikeras 
dock sannolikt inte av särskilt många lastbilar 
nattetid och mer än 5 lastbilar per timme kl 22-
06 förekommer inte. I beräkningarna har det inte 
antagits att några lastbilar tillkommer på Ilanda-
vägen till följd av en eventuell logistikpark. mätt i 
ljudnivå, på ett avstånd om 20 meter från vägmitt, 
är ekvivalentnivån 56 dBa vid 30 km/timme och 
58 dBa vid 50 km/timme. maxnivån 20 meter från 
vägmitt är 76 dBA (tabell 5).

Eftersom de flesta bostadshus i raden närmast 
Ilandavägen ligger 15-25 meter från vägmitt in-
dikerar beräkningen att rekommenderade ljudni-
våer i dagsläget överskrids för flertalet av dem, 
även vid hastighet 30 km/timme.

någon möjlighet till mer detaljerade beräkningar 
har med nuvarande kunskapsläge och tidsram 
inte kunnat genomföras.

Tabell 4. Resultat bullerberäkningar, mottagaravstånd. 

Förutsättningar /
indata

Ilandavägen, 
låg hastighet

Ilandavägen, 
hög hastighet

ådt 3 500 3 500

andel tunga fordon 7 % 7 %

medelhastighet 30 km/tim 50 km/tim

Resultat
mottagaravstånd 
där ekvivalentnivå 
överskrids (55 dBA ute 
vid fasad)

28 meter från 
vägmitt

41 meter från 
vägmitt

mottagaravstånd där 
maxnivån överskrids 
(70 dBA ute vid fasad)

39 meter från 
vägmitt

39 meter från 
vägmitt

Förutsättningar /
indata

Ilandavägen, 
låg hastighet

Ilandavägen, 
hög hastighet

ådt 3 500 3 500

andel tunga fordon 7 % 7 %

avstånd från vägmitt 20 meter 20 meter

medelhastighet 30 km/tim 50 km/tim

Resultat
ekvivalentnivå 56 dBa 58 dBa

maxnivå 76 dBa 76 dBa

Tabell 5. Resultat bullerberäkningar, ljudnivåer 20 meter 
från vägmitt.

Ingen bullerberäkning har gjorts gällande en 
eventuell sista etapp av Gravaleden. för att räk-
na på buller behövs indata i form av trafikflöden, 
vägstandard, hastighet etc, vilket inte ingår i detta 
uppdrag att utreda. ännu en väg i området skulle 
ge ytterligare en bullerkälla, vilket skulle innebära 
en negativ påverkan friluftsområdet och bostads-
hus som idag inte är bullerstörda. 

Ingen bullerberäkning har heller gjorts för Ilanda-
vägen i ett scenario med en ny Gravaled, efter-
som inga trafiksiffror har tagits fram för detta. Man 
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kan dock anta att en ny Gravaled som mest skulle 
kunna avlasta Ilandavägen motsvarande det som 
är genomfartstrafik idag. Generellt gäller samban-
det att en halvering av trafikflödet ger en reduktion 
av bullernivån med cirka 3 dBa. så mycket som 
en halvering av trafikflödet på Ilandavägen till följd 
av sista etappen på Gravaleden är dock osanno-
likt, utan 20-30 % är mer troligt. En kvalificerad 
gissning är därför att ljudnivån utefter Ilandavä-
gen kan reduceras med cirka 2 dBa till följd av en 
ny Gravaled.

5.3 Vatten
Avvattning/Översvämning
hela utredningsområdet för den föreslagna logis-
tikparken är flackt och låglänt. Som nämnts ovan, 
och framgår av kartan i figur 18, sträcker sig en 
tidigare älvgren (nuvarande Sakrisbäcken) snett 
genom området. sammantaget innebär detta att 
varierande delar av området kommer att påverkas 
vid högflöden av olika grad i Klarälven. Frågor om 
översvämning, hantering av dagvatten och dylikt  
bör därför ägnas särskild uppmärksamhet.

höjdnivåer i aktuellt område framgår av Bilaga 1. Figur 19. Karta med översvämningsscenarier där ungefärlig gräns för utredningsområdet markerats med heldragen svart 
linje (Källa: Karlstads kommun via Länsstyrelsens hemsida).

verksamhetsområde/ 
logistikpark
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5.4 kommentarer angående miljö 
och miljömål
Natur och biologisk mångfald
Beträffande de mål för miljön som finns i kommu-
nens miljö- och klimatstrategi är det övergripande 
målet för biologisk mångfald till 2020 att:

•	 naturen i karlstads kommun, den biolo-
giska mångfalden och naturens värde för 
friluftslivet ska bevaras och utvecklas. 

ett delmål för 2015 är att:

•	 situationen i karlstads kommun för rödlis-
tade arter i allmänhet, och för kommunens 
särskilda ansvarsarter i synnerhet, ska för-
bättras jämfört med 2011.

det område som utreds för Ilanda logistikpark 
har, enligt vad denna utredning kunna finna, inga 
kända höga naturvärden att peka på. förekom-
sten av revlummer och fiskgjuse samt eventuellt 
andra arter av särskilt intresse för naturvården 
bör dock utredas närmare. utifrån nuvarande 
kunskap kommer utvecklingen av en logistikpark 
väster om riksväg 62 ha en mycket liten/marginell 
negativ påverkan på nämnda miljömål. effekten 
på kommunens biologiska mångfald är sannolikt 
marginell. 

Inom den del av I2-området där en eventuell Gra-
valed är tänkt att gå finns ett antal objekt med höga 
eller mycket höga naturvärden, med förekomst av 
rödlistade och hotade arter.  Vilken påverkan en 
Gravaled kommer att ha på de kvaliteterna är svår 
att bedöma inom ramen för nuvarande uppdrag 
med översiktlig karaktär. en försiktig uppskattning 
av effekten för I2-områdets del är att byggandet 
av en ny väg kan innebära tydlig påverkan på om-

rådets naturvärden. Påverkan kan t ex ske genom 
barriäreffekter, buller och att värdefulla områden 
förstörs helt eller delvis.

Buller
För buller finns det i miljö-och klimatstrategin ett 
delmål till 2015 som anger att:

•	 antal boende som utsätts för trafikbuller ska 
minska.

Inom den planerade logistikparken kommer det 
inte att bli aktuellt att bygga bostäder, men det är 
av stor vikt vid eventuell kommande planering att 
ta i beaktande hur buller från själva logistikparken 
kan komma att påverka de bostäder som finns 
alldeles utanför utredningsområdet. om skogen 
avverkas över merparten av området bör rimligt-
vis bullerpåverkan på omgivning från vägar och 
järnvägen ändra karaktär och eventuellt öka.

när det gäller Ilandavägen och Gravaleden inne-
bär en eventuell fortsättning på Gravaleden att ett 
ökat antal personer kommer att utsättas för tra-
fikbuller. I och med att den befintliga Ilandavägen 
kommer att finnas kvar även om en ny Gravaled 
byggs blir slutsumman i just denna del av kommu-
nen ett ökat antal kommuninvånare som utsätts 
för trafikbuller. 

Boendemiljö
När det gäller boendemiljö finns ett delmål för grö-
na ytor till 2015 där det i strategin står att:

•	 alla invånare i karlstads kommun ska ha 
tillgång till ett mindre grönområde inom 100 
meters avstånd, större grönområde inom 
300 meter avstånd och ett närströvområde 
inom 30 minuters promenadavstånd.

Vad gäller tillgång till grönområde och strövom-
råde kommer de som bor på klockaregården att 
få en stor försämring i och med att deras närmas-
te grönområde försvinner helt om logistikparken 
byggs, och att de framöver måste passera riksväg 
62 för att nå ett nytt och mindre grönområde.

området för en eventuell fortsättning på Grava-
leden har även ett högt värde som närströv- och 
friluftsområde för boende i karlstad och skåre. I 
områdets närhet finns också Tuggeliteskolan och 
tre förskolor, varav en är en så kallad ur och skur-
förskola, som alla nyttjar de delar av I2-området 
närmast skåre för olika aktiviteter. områdets vär-
de som närströv- och grönområde påverkas rim-
ligen negativt när en genomfartsled anläggs rakt 
igenom området. 
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6. slutsats oCh fortsatt arBete

ny verksamhetsmark vid Ilanda förefaller vara ge-
nomförbar med avseende på de trafik- och miljö-
aspekter som har analyserats i denna utredning.  

Placering och utformning av anslutningar till en 
eventuell logistikpark bör utredas vidare. hänsyn 
bör tas särskilt till oskyddade trafikanter, kollektiv-
trafikresenärer, bostäder och lokal trafik. 

en logistikpark förutsätter inte att sista etappen 
av Gravaleden byggs ut, då godstransporterna 
till och från verksamheten huvudsakligen kommer 
via järnvägen och väg 61/62 (via E18). 

De trafikproblem som idag upplevs på Ilandavä-
gen i form av buller, genomfartstrafik och höga 
hastigheter förvärras sannolikt inte med en lo-
gistikpark. det är heller inte givet att en ny väg 
(utbyggd Gravaled) skulle lösa de upplevda tra-
fikproblemen på Ilandavägen. Detta har dock inte 
utretts fullt ut. en ny väg skapar totalt sett mer tra-
fik och ger ytterligare en bullerkälla som påverkar 
idag ostörda områden och bostäder samt tar vär-
defull natur i anspråk. detta vore inte i linje med 
kommunens klimat- och miljömål. Istället föreslås 
fortsatta utredningar avseende buller, skoltrafik, 
hastigheter och genomfartstrafik på Ilandavägen. 

de åtgärder som vidtas bör lämpligen genereras 
i linje med den så kallade fyrstegsprincipen och 
gärna förpackas i effektiva åtgärdspaket med små 
fysiska åtgärder i kombination med mjuka åtgär-
der. ett långsiktigt och kontinuerligt tänk med att 
minska biltrafiken och styra över till mer gång, cy-
kel- och kollektivtrafik samt gods på tåg, bör ingå 
i det fortsatta arbetet.



22 Verksamhetsmark • Ilanda, Karlstad

7. källor

fågelinventering I2-skogen, 2013, dan mangsbo, 
karlstads kommun

Inventering av artrika vägkanter I2-skogen, 2013, 
maja nordin, karlstads kommun

Inventering av vedsvampar och vedlevande in-
sekter i nio utvalda områden i I2-skogen, 2013, 
roger Gran, skogsstyrelsen

lövskogsinventering i skåre, 1997, fredrik Wilde, 
naturskyddsföreningen

naturvårds- och friluftsplan för karlstads kom-
mun, remissversion från 2014.

naturvärdesinventering Gravaleden, 1997, Björn 
ehrenroth, VBB samhällsbyggnad aB

Översiktlig inventering av värden för natur och fri-
luftsliv på I2-området, 2011, karlstads kommun, 
arbetsmaterial.

www.karlstad.se



Verksamhetsmark • Ilanda, Karlstad                     23

BI
LA

G
A 

1

ve
rk

sa
m

he
ts

om
rå

de
/ 

lo
gi

st
ik

pa
rk

61

62

Källa: Karlstads kommun





Verksamhetsmark • Ilanda, Karlstad                     25



WsP samhällsbyggnad
Box 117
651 04 karlstad
tel: 010-722 50 00
www.wspgroup.se/samhallsbyggnad

WsP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för 
hållbar samhällsutveckling inom hus & Indus-
tri, transport & Infrastruktur och miljö & energi. 
Bredd och mångfald kännetecknar våra medar-
betare, kompetensområden, kunder och typer 
av uppdrag. tillsammans har vi 34 000 medar-
betare på över 500 kontor i 40 länder. I sverige 
har vi omkring 3 500 medarbetare.

WsP sverige aB
arenavägen 7
121 88 stockholm-
Globen
tel: 010-722 50 00
www.wspgroup.se

VI är WsP


