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1 Inledning
1.1	Syfte med
översiktsplan och
miljökonsekvensbeskrivning

1.3	Avgränsning

Enligt 6 kap 13 § MB ska en MKB innehålla de
uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
• bedömningsmetoder och aktuell kunskap
• planens innehåll och detaljeringsgrad
• allmänhetens intresse och
• att vissa frågor kan bedömas bättre i efterföljande planeringsskeden, eller i tillståndsprövningar av verksamheter eller åtgärder

En översiktsplans (ÖP) syfte är att ange grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning, det vill säga kommunens syn på hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen
och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.
Enligt plan- och bygglagen (4 kap 2a §) och
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(4 §) bedöms alla översiktsplaner medföra en
betydande miljöpåverkan och ska därför miljökonsekvensbeskrivas (enligt 6 kap 12 § miljöbalken (MB)). Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att integrera miljöaspekter i
planen och att MKB:n ska utgöra ett stöd och ett
underlag i planeringsprocessen.

1.3.1 Avgränsningssamråd

Samråd om avgränsningen av MKB:n (enligt 6
kap 14 § MB) har hållit med länsstyrelsen den 6
februari 2009 och berörda kommuner har beretts
tillfälle till samråd. Samråd hölls med Forshaga
kommun den 11 februari 2009. Varken länsstyrelsen eller Forshaga kommun hade några avgörande synpunkter på den föreslagna avgränsningen
av MKB:n.

1.2	Läsanvisning och
processbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningens huvudsyfte
är att utgöra ett beslutsunderlag under planeringsprocessen. Huvuddelen av arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen gjordes i samband
med att samrådsversionen togs fram. Samrådsversionen av MKB:n pekade på ett antal negativa konsekvenser och föreslog även åtgärder
inför revideringen av planförslaget i samband
med utställningen. Förslagen anges i kapitlet
”Samrådsförslagets åtgärdsförslag och vidtagna
åtgärder i utställningsförslaget”. I samband med
utställningen har de åtgärder som har vidtagits för
att förebygga, hindra och motverka de negativa
konsekvenser som identifierades i samrådsversionen av miljökonsekvensbeskrivningen införts i
kapitlet.
Den icke-tekniska sammanfattningen har även
kompletterats med dessa uppgifter. En fullständig
redovisning av förändringar sedan samrådsversionen återfinns i planförslagets samrådsredogörelse (se bilaga).

1.3.2 Tematisk avgränsning

och detaljeringsnivå
MKB:n innehåller resonemang kring vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av inriktningen
i de nya översiktsplanen. Denna MKB håller en
detaljeringsnivå som är möjlig och rimlig med
hänsyn till planens strategiska nivå. I de flesta
fall är det på denna övergripande nivå svårt att
veta exakt vad som kommer att byggas och vilka
lösningar och åtgärder som kommer att krävas för
detta.
Miljöpåverkan av översiktsplanen orsakas
främst av den planerade bebyggelseutvecklingen,
framtida transportbehov och valet av transportslag. Den tillkommande bebyggelsens omfattning
och lokalisering är känd och dess konsekvenser
går därför att bedöma. De konsekvenser som går
att bedöma på en övergripande nivå är främst
konsekvenser till följd av ändrad markanvänd
ning, ning, t.ex. från grönområde till
4

1.4	Koppling till andra planer
och program
1.4.1 Koppling till kommunens vision
och strategiska planer och program

markreservat för ny järnväg, eller den tillkommande bebyggelsens trafikkonsekvenser. Trafiken
använder stora mängder energi och ger upphov
till bland annat trafikolyckor, trafikbuller samt
utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och
trafikdagvatten. Trafiksimuleringar och bedömning av kommunens mål om cykelns- och bussens konkurrenskraft mot bilen (restidskvoter)
har varit viktiga verktyg i MKB:n.

Kommunens översiktsplanering utgår ifrån kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000. Till
visionen finns fyra ledstjärnor som ska genomsyra allt arbete inom kommunen. För att härleda
visionens inriktning till en framtida mark- och
vattenanvändning har de mål från kommunens
strategiska planer och program som ligger i linje
med visionen kopplats till respektive ledstjärna.
Dessa mål utgör i sin tur översiktsplanens inriktning. Målen redovisas nedan under avsnittet
bedömning mot översiktsplanens inriktningsmål.
Kommunen har också infört en övergripande
styrmodell för kommunens verksamhet. Inom
ramen för denna finns tre planer/program att med
övergripande mål för den kommunala verksamheten. Dessa planer är Tillväxtprogrammet, Folkhälsostrategin och Miljö- och klimatstrategin.
Under planprocessen har kommunen
antagit en ny styrmodell och en ny strategisk
plan. Arbetet har skett parallellt med arbetet med
översiktsplanen, varpå det varit svårt att helt anpassa översiktsplanen till den nya styrmodellen.
Översiktsplanen kommer att anpassas till den nya
styrmodellen inför antagande. Översiktsplanens
härledning av visionen Livskvalitet Karlstad 100
000 bedöms dock vara relevant även med den
nya styrmodellen

Följande frågeställningar har särskilt bedömts:
• Cykelns konkurrenskraft mot bilens
• Bussens konkurrenskraft mot bilens
• Trafikflöden
• Trafiksystemets kapacitet (belastningsgraden)
• Miljökvalitetsnormer och miljömål för luftkvalitet
• Ianspråktagande av viktiga natur- och rekreationsområden
     Förutom trafikrelaterade konsekvenser av den
planerade bebyggelsen har konsekvenserna av
planförslagets övergripande strategiska inriktning
bedömts, det vill säga översiktsplanens inriktningsmål och stadsbyggnadsprinciper. Dessa har
bedömt mot de regionala miljömål som anses ha
koppling till översiktsplanering.
Konsekvenser som är kopplade till mer detaljerad markanvändning kommer att identifieras,
beskrivas och bedömas i efterföljande planeringsskeden. Byggnaders energiåtgång är t.ex. en fråga
som måste bedömas i ett senare skede.
En översiktsplan ska iaktta miljökvalitetsnormer (MKN) enlig 5 kap MB. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar planförslagets övergripande påverkan på MKN för luftkvalitet. MKB:n har
efter samrådet kompletterats med en bedömning
av planförslagets påverkan på MKN för vatten

1.4.2 Koppling till regionalt utveck
lingsprogram och länstransportplan

Översiktsplanen har beaktat kommunens tillväxtprogram, som i sin tur har beaktat det regionala
utvecklingsprogrammet och den regionala länstransportplanen.

1.4.3 Koppling till befintlig
fysisk planering

1.3.3 Tidsmässig avgränsning

MKB:s tidsmässiga avgränsning sammanfaller
med översiktsplanens planeringshorisont. Översiktsplanens planeringshorisont baseras på när
Karlstad kan uppnå kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000, vilket bedöms vara någon
gång mellan 2030 och 2035.

Den kommunomfattande översiktsplanens syfte
är att peka ut Karlstads framtida mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå. I många
fall krävs därefter fördjupade översiktsplaner
(FÖP), tematiska tillägg till översiktsplanen
(TÖP) eller övergripande planprogram för att
mer i detalj utreda förutsättningar och föreslå en
lämplig markanvändning. I följande områden
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finns fördjupade översiktsplaner eller program
som i huvudsak anses vara aktuella:
•
•
•
•
•
•
•

Inom den fysiska planeringen kommer följande
större planarbeten att påbörjas eller fortsättas.
• FÖP Välsviken
• FÖP Dingelsundet
• FÖP Jakobsberg
• TÖP Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(strandskyddsplan)
• Gods- och markanvändningsutredning för
området Örsholmen, Kalvholmen, Välsviken,
Östra station, Herrhagsbangården, Yttre hamn,
Tormestad, Lambergstjärnet m.m.

FÖP Västkust
FÖP Stockfallet – Edsgatan
FÖP Järpetan
FÖP Eriksberg (snart klar)
TÖP Vindkraft (snart klar)
Planprogram för Skutberget (snart klart)
Stadsbyggnadsprogram för Inre hamn

1.4.4 Koppling till kommande
planering

Utöver planering enligt PBL kommer även
bebyggelseutredningar inom fyra tätortsnära
landsbygdsområden och en kommunomfattande
VA-plan att tas fram.
Nya planuppdrag prioriteras i kommunstyrelsens årligen i kommunstyrelsens planarbetsprogram. Prioriteringarna ska beakta översiktsplanens prioriteringar och inriktning.

Kommunen har infört en ny styrmodell och en
strategisk plan för kommunens verksamhet. Inom
ramen för denna har nyligen tre övergripande
styrdokument antagits. Dessa är Tillväxtprogrammet, Folkhälsostrategin och Miljö- och klimatstrategin. Översiktsplanen kommer att anpassas
ytterligare till den strategiska planen inför antagande
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2 alternativa
planeringsinriktningar
Enligt 6 kap 12 § MB ska rimliga alternativ med
hänsyn till planens syfte, innehåll och geografiska
räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas
i MKB:n.
För att underlätta diskussionen om omprövningen av översiktsplanens inriktning och
grundläggande strategier formulerades tre alternativa scenarier till inriktningen i den nuvarande
översiktsplanen (ÖP06). Scenarierna togs fram
som diskussionsalternativ för att visa att visionen
Livskvalitet Karlstad 100 000 går att uppnå på
flera olika sätt och med olika konsekvenser.
Följande alternativa scenarier formulerades för
att underlätta omprövningen av inriktningen och
de grundläggande utbyggnadsstrategierna i översiktsplanen:
•
•
•
•

Koncentration
Vänerkontakt
Översvämningssäkert
Utöver dessa scenarier har ÖP06 använts som
jämförelse-/nollalternativ.

Konsekvensbedömningarna har huvudsakligen
gjorts utifrån diskussioner inom en förvaltningssammansatt analysgrupp. För att på ett tidigt
stadium få en uppfattning om vilka konsekvenser
olika utbyggnadsinriktningar medför på stadens
trafiksystem har dock trafiksimuleringar genomförts för respektive scenario. Simuleringarna är
modifikationer på tidigare simuleringar som har
utförts för Karlstad 100 000, dvs. inriktningen enligt ÖP06. Simuleringarna grundar sig på dagens
resvanor. Simuleringarna tar därmed ingen hänsyn till vilka möjligheter olika scenarier skapar
för att förändra invånarnas resvanor.

2.1 Scenario ÖP06/
Nollalternativ
2.1.1 Utgångspunkt

Scenariot baseras på utbyggnadsområden enligt
ÖP06. ÖP06 förordar en flerkärnig stadsutveckling kring centrum, Bergvik/Västkust och Välsviken.

2.1.2 Beskrivning

Relativt många och stora områden pekas ut för
att kunna uppnå 100 000 invånare. Jämfört med
ÖP97 och ÖP90 föreslås staden att växa mer
söderut än tidigare. Utbyggnad på jungfrulig
mark och omvandling är scenariots huvudsakliga
utbyggnadsstrategier. Staden möter Vänern både
vid Västkust och vid Välsviken. Utvecklingen
är i hög grad efterfrågestyrd och E18 utgör
drivkraften bakom utvecklingen av en trekärnig
bebyggelsestruktur, koncentrerad kring centrum,
Bergvik/Västkust/Eriksberg och Välsviken/
universitetet/Kronoparken. Exploatering i Jakobsberg, Kanoten och Wermlandskajen kräver
hållbara lösningar för att klara översvämningsproblematiken.

2.1.3 Positiva konsekvenser

• Scenariot pekar ut stora ytor för bostäder i
områden i flera delar av staden, vilket innebär
stora möjligheter för att tillskapa bostäder för
alla intressen och behov.
• Scenariot skapar goda förutsättningar att komplettera bebyggelsestrukturen i flera relativt
homogena stadsdelar.
• Goda förutsättningar finns att omvandla Bergvik och Välsviken till stadsdelscentrum för de
kringliggande stadsdelarna.
• Utbyggnaden i Grundviken och Västkust
skapar förutsättningar att integrera Bergviks
köpcentrum i en ny stadsstruktur. Utöver att
vara ett renodlat externt köpcentrum blir Bergvik även ett slags stadsdelscentrum i Västkus
Bergvik.
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• Älv- och Vänerkontakt skapas i Västkust,
Välsviken, Eriksberg, Inre Hamn, Jakobsberg
och Busterud.

2.2.2 Beskrivning

Förtätning och omvandling utgör scenariots huvudsakliga utbyggnadsstrategier. Ny bebyggelse
sker högst fyra kilometer från centrum, vilket
ger goda förutsättningar för stadskänsla, hållbara
energilösningar, cykel- och kollektivtrafik. Detta
innebär samtidigt att tillkommande bebyggelse
lokaliseras i de delar av staden där översvämningsproblematiken är som störst. Nya områden
norr om Rud och i I2-skogen tar välfrekventerade
grön- och rekreationsområden i anspråk. Scenariot skapar goda förutsättningar för hållbarhet, så
länge översvämnings- och trafikfrågorna löses.

2.1.4 Negativa konsekvenser

• En gles och spridd bebyggelse med stora avstånd ökar trafikarbetet och bilresandet.
• En relativt gles och spridd bebyggelse missgynnar cykel- och kollektivtrafik.  
• Den glesa och utspridda bebyggelsen bidrar
inte till att skapa täthet och stadskvalitet.
Utvecklingen av Välsviken och Bergvik till
stadsdelscentrum sker delvis på bekostnad av
centrum.
• Grön- och rekreationsområden i Trangärdstorp, Tyrterrängen, Alstershöjden och norr
om Skattkärr tas i anspråk av tillkommande
bebyggelse.
• Staden tillåts växa perifert i flera riktningar
samtidigt, vilket medför stora kommunala
investeringar i form av infrastruktur, service
och kollektivtrafik.

2.2.3 Positiva konsekvenser

• Koncentration och förtätning ger minskade
transportbehov tack vare kortare avstånd.
• Goda förutsättningar skapas för cykel- och
kollektivtrafik.
• Underlaget för butiker och service ökar i centrala delar av staden.
• Förtätningen och den höga exploateringsgraden ökar stadskänslan och skapar goda förutsättningarna för ett ökat kommersiellt utbud i
centrum.
• Den relativt höga exploateringen i Jakobsberg
ger förutsättningar för en stadsmässig utformning och bra underlag för handel och service.
• Den sammanhållna utbyggnaden medför ett
effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur.

2.2	Scenario Koncentration/
förtätning
2.2.1 Utgångspunkt

Scenariot grundar sig på tanken om en tät monocentrisk stad som drar nytta av befintlig infrastruktur. De korta avstånden skapar förutsättningar för minskat trafikarbete.
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inriktning skapar mycket god kontakt med
Vänern och älven.
• Vänernkontakt innebär en relativt sammanhållen utbyggnad som jämfört med ÖP06, vilket
kräver mindre resurser för infrastruktur.

2.2.4 Negativa konsekvenser

• Sämre förutsättningar ges för att tillskapa
ytkrävande bebyggelse som t.ex. villaområden
och skrymmande lokaler för handel och andra
verksamheter i och utanför centrum.
• Flera populära och välfrekventerade grön- och
rekreationsområden tas i anspråk (I2-skogen,
Norra fältet och Rudsskogen).
• Få nya älv- eller Vänernnära områden tillgängliggörs eftersom större delen av den
tillkommande bebyggelsen sker centralt.

2.3.4	Negativa konsekvenser

• Relativt otillgängliga grönområden i Västkust
och Välsviken berörs av scenariot. Med rätt
utformning behöver det ur ett tillgänglighetsperspektiv inte nödvändigtvis vara negativt för
dessa områden.
• Ingen nyproduktion sker i de norra delarna
av staden. Merparten av den tillkommande
bebyggelsen sker i nya stadsdelar, vilket eventuellt minskar möjligheterna till integration
och kompletteringsbebyggelse i befintliga och
omgivande områden.

2.3	Scenario Vänerkontakt
2.3.1 Utgångspunkt

Scenariot syftar till att öka Karlstads attraktivitet
genom att förbättra stadens Vänerkontakt.

2.3.2 Beskrivning

Utvecklingen sker i huvudsak genom omvandling
och ianspråktagande av jungfrulig mark i stadens
randzon. All utbyggnad sker söder om E18 med
viss tyngdpunkt i stadens västra delar i Jakobsberg, Västkust och Eriksberg. I öster skapas
Vänerkontakt i Välsviken, Busterud och Skattkärr. Trots den Vänernära exploateringen ligger
större andelen av den tillkommande bebyggelsen
tillräckligt högt för att inte hotas av översvämning. I Jakobsberg, Kanoten och Wermlandskajen
krävs dock långsiktigt hållbara lösningar för att
klara översvämningsproblematiken.

2.4	Scenario
Översvämningssäkert
2.4.1 Utgångspunkt

Scenariot baseras på de utvecklingsområden i
ÖP06 som ligger tillräckligt högt för att betraktas
som översvämningssäkra.

2.4.2 Beskrivning

Eftersom de flesta utvecklingsområden i ÖP06
ligger relativt högt är scenariot ganska likt ÖP06/
Nollalternativet. Stadens utbyggnad sker i flera
riktningar och i huvudsak i stadens randzon
Ingen ny bebyggelse tillkommer i stadens centrala delar. Utbyggnad på jungfrulig mark och
omvandling är scenariots huvudsakliga utbyggnadsstrategier. I jämförelse med de andra alternativen sker en större andel av den tillkommande
bebyggelsen i stadens östra och nordöstra delar,
dvs. Välsviken, Busterud, Alstershöjden och
Stockfallet/Edsgatan. Trots översvämningshotet
kan staden möta Vänern vid både Västkust och i
Välsviken.

2.3.3 Positiva konsekvenser

• Jämfört med ÖP06 ger scenariot relativt goda
förutsättningar för minskat bilresande tack
vare att en stor del av den tillkommande bebyggelsen sker koncentrerat och relativt nära
centrum.
• Inriktningen leder till relativt goda förutsättningar för ökad cykel- och kollektivtrafik tack
vare den relativt koncentrerade bebyggelsen i
anslutning till cykelleder och kollektivtrafiklinjer.
• I flera av de utpekade utvecklingsområdena,
t.ex. Välsviken, Västkust, Eriksberg och Jakobsberg, finns goda förutsättningar att blanda
bostäder med handel och verksamheter. Goda
förutsättningar finns att omvandla Bergvik till
ett stadsdelscentrum för de växande stadsdelarna i västra Karlstad.
• Inga grönområden norr om E18 tas i anspråk
av förslagen utbyggnadsinriktning. Scenariots

2.4.3 Positiva konsekvenser

• Scenariot pekar ut stora ytor för bostäder i
områden i flera delar av staden, vilket innebär
stora möjligheter för att tillskapa bostäder för
alla intressen och behov.
• Scenariot skapar goda förutsättningar att
komplettera befintlig bebyggelse i stora delar
av staden.
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• I flera av de utpekade utvecklingsområdena,
t.ex. Välsviken, Västkust och Eriksberg, finns
goda förutsättningar att blanda bostäder med
handel och verksamheter. Goda förutsättningar finns att omvandla Bergvik och Välsviken
till ett stadsdelscentrum för de omgivande
stadsdelarna.
• Trots fokus på översvämningssäkerhet kan
kontakten med Vänern förbättras genom utveckling av de relativt högt belägna områdena
Västkust, Eriksberg, Välsviken och Busterud.

2.5	Trafikkonsekvenser av
respektive scenario

En trafikanalys har genomförts för att studera
vilka skillnader som uppstår i trafiksystemet vid
en utbyggnad enligt de olika scenarierna.1
De största belastningarna på Karlstads
vägnät inträffar idag (vid maxtimma) på Klaraborgsbron samt vid norra delen av Tingvallamotet
(I2-rondellen). Andra relativt hårt belastade
punkter i vägnätet är Bergviksrondellen, delar
av Hamngatan samt korsningarna Packhusgatan/
Hammaöleden, Sjömansgatan/Tullhusgatan och
östra Torggatan/Norra Strandgatan.

2.4.4 Negativa konsekvenser

• En gles och spridd bebyggelse med stora avstånd riskerar att öka trafikarbetet och bilresandet.
• En relativt gles och spridd bebyggelse riskerar
att missgynna cykel- och kollektivtrafik.
• Den glesa och utspridda bebyggelsen bidrar
inte till att skapa täthet och stadskänsla.
• Grön- och rekreationsområden i Trangärdstorp, Tyrterrängen och Alstershöjden tas i
anspråk av tillkommande bebyggelse.
• Staden tillåts växa perifert i flera riktningar
samtidigt, vilket medför stora kommunala
investeringar i form av infrastruktur, service
och kollektivtrafik.

2.5.2	Konsekvenser enligt scenariosimuleringar

I scenariosimuleringarna antas att den tillkommande trafiken adderas till dagens trafikflöden.
Ingen generell uppräkning av trafiken har gjorts.
Simuleringarna av trafiken i de olika scenarierna
baseras på dagens resvanor och är hämtade ut
kommunens resvaneundersökning från 2004. I
simuleringarna har inga förändringar av färdmedelsfördelning gjort.

1. För utförligare information, se rapporten: Karlstad trafikanalys
tilläggsscenarier (2008), Ramboll Sverige AB
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Analyserna visar att en befolkningsökning till
100 000 ger ökade belastningar, men inga definitiva låsningar, på Karlstads vägnät. Alla alternativa scenarier leder till mindre trafikarbete än
ÖP06. Som framgår av tabellen nedan uppnås
den relativt sett minsta sträck- respektive tidsförbrukningen i scenariot koncentration. Skillnaderna mellan de olika scenarierna och dock
relativt små. Det är troligt att skillnaderna skulle
ha varit större om simuleringarna hade inkluderat
förändringar av färdmedelsfördelning, eftersom
exempelvis scenariot koncentration generellt

minskar resbehoven och förbättrar förutsättningarna
för buss- och cykeltrafik
Jämfört med nollalternativet (ÖP06) innebär alla
andra alternativ ett minskat bilresande, vilket är
positivt. Som helhet verkar Karlstads vägnät relativt
robust, även vid en utveckling till 100 000 invånare.
Trots att utbyggnaden skiljer sig mellan de olika
scenarierna är det ungefär på samma platser som
belastningsproblem uppstår. Slutsatsen blir därför att
systemet som helhet klarar 100 000 invånare, men
att åtgärder kan bli nödvändiga i särskilda punkter.

Scenario

Fordons-km

Fordonstimmar

Diff. fordons-km

Diff. fordonstimmar

ÖP 06
Koncentration
Vänernära
Översvämningssäker
ÖP10

1 222 615
1 180 644
1 194 941
1 219 002
1 205 521

19 519
18 895
19 115
19 387
19 273

- 41 971
- 27 674
-3 613
-17 094

- 624
- 404
- 133
-246
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3 Bedömning av potentiella
stadsutvecklingsområden
Inför prioriteringen av utbyggnadsinriktningen
i översiktsplanen gjordes en bedömning om hur
varje potentiellt stadsutvecklingsområde uppfyller översiktsplanens inriktningsmål.

Det är svårt att dra några säkra slutsatser från
nedanstående bedömning. Det är t.ex. svårt att
väga de olika målen mot varandra. Bedömningen
kan dock användas som en indikator på om de
potentiella stadsutvecklingsområdena går i linje
med kommunens vision.
Stadsutvecklingsområdena Inre hamn, Västkust, Tormstad och Välsviken fick jämförelsevis
många plus och få minus. Områdena Busterud,
Järpetan och Trangärdstorp fick fler minus än
plus. Några områden, t.ex. Stockfallet och Eriksberg fick i princip lika många plus som minus.

3.1.1 Bedömning mot översiktsplanens inriktningsmål

Flera av översiktsplanens inriktningsmål är svåra
att använda för en prioritering av utbyggnadsinriktning och stadsutvecklingsområden. Nedanför
redovisas hur väl respektive stadsutvecklingsområde ur ÖP06 (samt Tormestad) överensstämmer
med de av översiktsplanens inriktningsmål som
kan användas vid en sådan bedömning.
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4 Konsekvensbeskrivning av den
valda ÖP-inriktningen
4.1	Vald inriktning

na för VA till Edsgatan och Steffensminne, samt
att säkerställa tillgången till byggbara småhustomter, vilket det idag är brist på inom Karlstad.
Skutberget, Resecentrum, Bråtebäcken och
Södra Kalvholmen är svåra att bedöma mot ovanstående mål eftersom de inte är stadsutvecklingsområden på samma sätt som övriga områden. De
syftar först och främst till att lösa en viss specifik
fråga, även om t.ex. resecentrum även inkluderar
en del bostäder och lokaler.

4.1.1 Prioriterade stadsbyggnadsprinciper

Den inriktning som har valts utifrån inriktningsmålen kan sammanfattas i följande tre stadsbyggnadsprinciper:
• Ökad Väner- och vattenkontakt
• Planera med översvämningshänsyn
• Förädla och förtäta staden utan att försämra
tillgången till grönområden

4.1.3 Övriga föreslagna åtgärder

4.1.2 Prioriterad utbyggnadsinriktning

Förutom de åtgärder som är kopplade till respektive stadsutvecklingsområde föreslår översiktsplanen ett antal större åtgärder. Dessa är:

Utifrån slutsatserna av scenariodiskussionen och
bedömningen av de potentiella stadsutvecklingsområdenas överensstämmelse med översiktsplanens inriktningsmål har nedanstående utbyggnadsinriktning föreslagits. Utbyggnadsinriktningen är prioriterad i tre olika etapper beroende
på hur de planeringsmässiga förutsättningarna ser
ut och hur angelägen utvecklingen är.
Några av stadsutvecklingsområdena är prioriterade trots att de inte värderas särskilt högt
i ovanstående bedömning. Dessa områden har
istället någon typ av kvalitet som ändå gör att de
prioriteras i översiktsplanen. I Eriksberg handlar
det om att utnyttja den stora efterfråga för handelsytor som finns i anslutning till Bergvik och
IKEA. I Eriksberg går det även att tillskapa ny
verksamhetsmark, vilket det idag råder brist på
i Karlstad. Om ytterligare bebyggelse tillförs i
Busterud kan stråket mellan Välsviken, Alster,
Busterud och Skattkärr stärkas. Ett sådant stråk
skapar bland annat förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik mellan Skattkärr och Karlstad.
I Stockfallet har kommnen utlovat att anlägga en
ny kyrkogård och det finns behov av att förbättra
VA-situationen längs Edsgatan och Steffensminne. En bostadsexploatering i Stockfallet kan
därmed bidra till att täcka investeringskostnader-

• Ny sträckning av E18 mellan Björkås och
Bergvik
• Markreservat för Vålbergsrakans sträckning
genom bland annat I2-skogen.
• Kapacitetsförstärkning och på sikt dubbelspår
på Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och
Kil.
• Ny bro mellan Jakobsberg och Kartberget/Ullebergsleden
• Ny bro mellan Kalvholmen och Örsholmen.
• Nya och utvecklade järnvägsstopp i Skåre,
Välsviken, Skattkärr och Väse.
• Nya cykelbroar mellan Råtorp och Färjestad,
Klara och Museiparken, Örsholmen och
Kalvholmen, Jakobsberg och Ullebergsleden/
Kartberget.
Konsekvenser av dessa åtgärder kommer huvudsakligen att bedömas i samband med efterkommande planering.

15

4.2.2 Vägnätets kapacitet
– belastningsanalys

4.2	Översiktsplanens
trafikkonsekvenser

Simuleringen visar att belastningen till följd
av ytterligare cirka 8000 bostäder, tillsammans
med effekterna av planens föreslagna infrastrukturåtgärder (exkl bro mellan Örsholmen och
Kalvholmen), kommer att resultera i en något
höjd belastning i trafiksystemet. I enlighet med
tidigare scenarioanalyser som ha gjorts avseende
vägnätets belastningsgrader, kan konstateras att
Karlstads vägnät är relativt robust.

4.2.1Trafiksimulering av planförslagets inriktning

Fortsatta trafiksimuleringar har gjorts för att
studera hur Karlstads trafiksystem påverkas av
den föreslagna inriktningen och ovanstående
åtgärder i trafikinfrastrukturen.2 De infrastrukturåtgärder som har ingått i simuleringen är nya
cykelvägar, nya cykelbroar, ny bil- och cykelbro
mellan Jakobsberg och Kartberget/Ullebergsleden. Stadsutvecklingsområdet Tormestad och den
föreslagna bron mellan Kalvholmen och Örsholmen har inte ingått i simuleringen. För att särskilt
bedöma konsekvenserna av den nya bron mellan
Jakobsberg och Kartberget/Ullebergsleden har tre
olika scenarier simulerats; ett utan bro, ett med
bro som ansluter direkt till Sommarrogatan och
ett scenario där bron kopplas till Rosenlundsgatan söder om Jakobsbergsskogen.

4.2.3 Bro mellan Jakobsberg och
Kartberget/Ullebergsleden

Den föreslagna bron mellan Kartberget/Ullebergsleden och Sommarro/Jakobsberg har flera
olika funktioner. Idag är Klaraborgsbron hårt
belastad och är samtidigt den enda anslutningen
till CSK från den västra delen av Karlstad. Det är
angeläget att CSK får ytterligare en anslutningsmöjlighet västerut.

Observera att denna bild har en tregradig skala till skillnad från nulägesbilden ovan, som endast har en tvågradig skala. Färgerna går därför inte att jämföra.

2. För en mer utförlig beskrivning, se: PM Karlstad tillgänglighet
fortsättning, (2010), Ramböll Sverige AB
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Klaraborgsbron är i nuläget, och i de scenariosimuleringar som gjorts, en av
de hårdast belastade punkterna i Karlstads trafiksystem. Om inte den nya bron byggs i samband
med utbyggnaden av Jakobsberg kommer trafiken
från Jakobsberg att belasta Klaraborgsbron ytterligare.
Simuleringarna visar att bron huvudsakligen
kommer att generera trafik från Sommaro och
Jakobsberg. Beroende på om bron ansluts till
Sommarro eller Rosenborgsgatan kommer trafikmängderna att variera från 1500-3700 fordon per
dygn. Trafiksimuleringarna visar att den nya bron
avlastar Klaraborgsbron och flyttar över trafik till
Hööksgatan, Rosenborgsgatan och den nya bron.
Om bron kopplas direkt till Sommarrogatan ökar
trafiken på bron och minskar belastningen på
Klaraborgsbron ytterligare. Den nya bron beräknas endast mycket marginellt att flytta över trafik
från Hammaröleden. De huvudsakliga målpunkterna för trafiken på Hammaröleden verkar alltså
inte vara CSK, Bergvik eller de västra delarna av
Karlstad.
Bron leder inte till några förbättrade restider
till centrum för cykel och buss jämfört mot bilen.
Tvärtom skapar bron snabbare bilförbindelser
till centrum från Sommarro och Jakobsberg tack
vare rutten via Skoghallsvägen och Våxnäsgatan.
Tvärförbindelserna mellan CSK/Romstad/Jakobsberg och Västkust/Bergvik förbättras avsevärt
för alla trafikslag. Den nya bron skapar dessutom
förutsättningar för ett potentiellt nytt kraftfullt
kollektivtrafikstråk mellan centrum, centralsjukhuset, Romstad, Jakobsberg, Bellevue, Ulleberg,
Zakrisdal, Grundviken, Bergvik, Eriksberg och
Skutberget.

4.2.4 Cykelbanor och cykelbroar

De föreslagna cykelbanorna underlättar cyklandet och förmodligen även trafiksäkerheten för
cyklister, men restiderna minskar endast marginellt. De nya cykelbroarna leder heller inte till
kortare restider till centrum, däremot förbättrar de
tvärförbindelserna i staden, till exempel:
• Västkust – Romstad/Jakobsberg/CSK
• Romstad/Jakobsberg – Bergvik
• Råtorp – Färjestad/Löfbergs lila arena/Travbanan

Tvärförbindelserna är viktiga för att öka vardagsresorna med cykel, och för att föräldrar ska
kunna låta sina barn cykla själva till fritidsaktiviteter istället för att skjutsas av föräldrarna.

4.2.5 E18 Björkås – Bergvik

Den nya motorvägssträckningen syftar till att
förbättra kapaciteten, öka trafiksäkerheten och att
skapa ett bättre skydd för vattenskyddsområdet
vid Sörmon. Restiderna mot Vålberg, Grums,
Säffle och Åmål m.m. kommer att förkortas och
det är troligt att det kommer innebära mer vägtrafik i förhållande till andra trafikslag. Den nya
sträckningen kommer att ta viss skogsmark i
anspråk Barriäreffekten för friluftsliv och djurliv ökar troligen eftersom den nya sträckningen
innebär en breddning av vägen till motorvägsstandard.
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Restidskvot buss/bil för befintliga
stadsdelar med befintlig infrastruktur.

4.2.6 Bedömning av restidskvoter –
trafikslagens konkurrenskraft

Kommunfullmäktige har i samband med transportstrategin antagit mål för centralortens karaktär som baseras på så kallade restidskvoter. Restidskvoter beskriver förhållandet mellan restider
för två olika transportslag och kan användas för
att bedöma trafikslagens inbördes konkurrensförhållande. Målet för restidskvoten cykel/bil anger
att 60 procent av tillkommande bebyggelse ska
ha en restidskvot under 1,5 (dvs. 50 procent längre restid med cykel än med bil). Målet för restidskvoten buss/bil anger att 95 procent av tillkommande bebyggelse ska ha en restidskvot under 2
(dvs. dubbelt så lång restid med buss som med
bil). Målen syftar till att planera en stadsstruktur
som ökar cykelns och bussens konkurrenskraft
gentemot bilens. Vid en jämförelse med dagens
stadsdelar framfår det att målen ställer höga krav
på lokaliseringen av tillkommande bebyggelse.
Det är i princip bara de centrala stadsdelarna som
uppfyller målen.Restidskvoterna har beräknats
för ett scenario som inkluderar översiktsplanens
inriktning, exklusive Tormestad och bron mellan
Kalvholmen och Örsholmen. För bilen beräknas
åktid + 3 min som antas motsvara gångtid till/
från bilen. Restidskvoterna för förtätningsbebyggelse inom det utpekade förtätningsområdet
beräknas till 1,5 för cykel och 2,0 för buss.
Av de beräknade stadsutvecklingsområdena
är det endast Inre hamn och förtätning inom det
prioriterade förtätningsområdet som uppfyller
målet om en restidskvot under 1,5. Det gör att
måluppfyllelsen endast blir 27 procent istället för
minst 60 procent. När det gäller restidskvoten för
buss/bil är det endast Inre hamn och förtätning
som uppfyller målet om restidskvotunder 2,0.
Det gör att måluppfyllelsen endast blir 27 procent
istället för minst 95 procent.
Även om det inte har beräknats bedöms Tormestad ha restidskvoter under 1,5 för cykel/bil och
under 2,0 för buss/bil.
Översiktsplanens inriktning lever inte upp till
målet för restidskvoten cykel/bil eller buss/bil.
Målet för cykel skulle möjligen kunna uppnås
om bebyggelsen i Tormestad räknas in och om
andelen förtätning ökar på bekostnad av exploateringsnivån i t.ex. Stockfallet, Välsviken och
Busterud.
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När det gäller målet för restidskvoten buss/bil
ser det betydligt sämre ut. För att nå målet måste
bebyggelseutvecklingen omdisponeras till långt
mer centrala lägen, eller så måste stora resurser
läggas på att göra bussens restider kortare i relation till bilens. Troligen krävs en kombination
av mer centralt byggande, en utökad satsning på
snabbare kollektivtrafik samt tuffare förutsättningar för biltrafik i centrum.

miljökvalitetsnormerna inte lagstadgade.
Idag överskrids inga av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna i Karlstad. Det finns dock platser
där luftproblem riskeras. Idag har höga värden av
kvävedioxid uppmätts vid Hamngatan och Östra
Torggatan. Mätningarna av partiklar (PM10)
vid Hamngatan överstiger utvärderingströskeln,
vilket innebär att kontinuerlig mätning måste
genomföras.
En översiktlig beräkning av luftföroreningar
har genomförts utifrån de simulerade trafikflödena som översiktsplanens inriktning medför.
Luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar
PM10 har beräknats i gaturummet med beräkningsprogrammet Simair.
Översiktsplanens inriktning underskrider de
lagstadgade miljökvalitetsnormerna för partiklar PM10 och kvävedioxid. Beroende på hur
man räknar riskeras miljömålen för PM10 och
kvävedioxid att överstigas. Miljömålet för kvävedioxid uppfylls om beräkningen baseras på
emissionsfaktorerna från 2020 istället för på
emissions faktorerna från 2005. Med tät stad
minskar det samlade trafikarbetet och utsläppen
blir sammantaget mindre. Däremot kan en ökat
förtätning leda till högre belastning i den förtätade staden och därmed öka föroreningarna lokalt

4.2.7 Miljökvalitetsnormer (MKN) och
miljömål för luftkvalitet

I samband med att miljöbalken började gälla
infördes miljökvalitetsnormer (MKN) för olika
föroreningar (5 kap MB). Normerna är bestämda
utifrån EU-direktiv för utomhusluft och är satta
för att skydda mot ohälsa och gäller främst i
utomhusmiljöer. Enligt PBL ska kommunerna beakta miljökvalitetsnormer i sina översiktsplaner.
De av miljökvalitetsnormerna som har störst
koppling till översiktsplanens konsekvenser på
luftkvaliteten är normerna för kvävedioxid och
partiklar PM10. År 2015 införs även en norm för
partiklar PM 2,5. Förutom miljökvalitetsnormer
finns det även nationella miljökvalitetsmål för
bl.a. kvävedioxid och partiklar PM 10. Miljömålen ställer högre krav på luftkvaliteten än
miljökvalitetsnormerna, men är till skillnad från

beräknade restidskvoterna för de i översiktsplanen
utpekade stadsutvecklingsområdena

Stadsutvecklingsområde

Kvot cykel
(biltid + 3 min). Mål = 1,5

Kvot buss
(biltid + 3 min) Mål = 2,0

Västkust (3000 bostäder)
Jakobsberg (500 bostäder)

2,34
1,68

3,68
3,78

Eriksberg (0 bostäder)
Inre hamn (550 bostäder)
Välsviken (1500 bostäder)
Busterud (300 bostäder)
Stockfallet (600 bostäder)
Förtätning (1600 bostäder)
Tormestad (?)

2,04
0,52
2,41
3,49
2,95
~1,50
~1,50

3,25
1,47
2,70
3,44
3,46
~2
~2
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Mål

Måluppfyllelse

Minst 60 procent av tillkommande bebyggelse ska ha
en restidskvot för cykel/bil under 1,5

27 procent

Minst 95 procent av tillkommande bebyggelse ska
ha en restidskvot för buss/bil under 2,0

27 procent

4.2.8 Miljökvalitetsnormer för vatten

Det kan tyckas vara en motsättning att en ökning av utsläppen lokalt kan gynna luftkvaliteten
totalt. Simuleringarna av det samlade trafikarbetet
pekar dock på att det samlade trafikarbetet minskar ju tätare staden byggs. Troligen är simuleringsresultaten dessutom underskattade eftersom
de bygger på dagens resmönster. I takt med högre
energikostnader och en tätare trafik i centrum är
det troligt att ännu fler kommer att byta från bil
till cykel eller buss.
Kommunen fortsätter att arbeta efter fyrstegsprincipen. Det innebär att arbetet med mobility
management fortsätter i syfte att ändra invånarnas resmönster. Samtidigt fortsätter satsningen på
att öka cykelns och bussens konkurrensförmåga
gentemot bilens (enligt målen om restidskvoter).
Cykelnätet byggs ut och ett nytt kraftfullt
kollektivtrafikstråk ska utredas. Tillkommande
bebyggelse kommer i högre grad planeras så att
cykeln och bussen blir de naturliga färdmedlen
inom staden. När det gäller ombyggnadsåtgärder
kommer Hamngatan att byggas om. Packhusgatan byggs om i samband med ombildningen av
kvarteret Kanoten.

Översiktsplanen bedöms inte föreslå några åtgärdersom försämrar möjligheterna att uppfylla normernaför vatten. Det är genom översiktsplanering svårt att komma åt de problem som
uppstår på grund av befintlig vattenreglering,
jordbruket och redan befintliga avloppssystem.
Ett led i arbetet med att uppnå normerna är
kommunens arbete med en VA-plan. Planen
syftar bland annat till att hitta hållbara VA-lösningar utanför den allmänna VA-anläggningen.
VA-planen beräknas vara färdig under 2013.
VA-plan är en av de åtgärder som Vattenmyndigheten anger i dess åtgärdsprogram.
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4.3	Översiktsplanens
överensstämmelse med de
regionala miljömålen

I detta avsnitt bedöms översiktsplanens inriktning mot de regionala miljömålen som har
koppling till frågor som berör översiktsplanering.
Miljömålen täcker ett brett spektra av miljöfrågor
och syftet med bedömningen är att ge en övergripande bild av översiktsplanens miljökonsekvenser. I de flesta fall bedöms inriktningen mot
huvudmålen. I något fall bedöms även särskilt
relevanta delmål.
De färgglada gubbarna används för att bedöma
i vilken riktning översiktplanen påverkar miljömålet. I de fall som en bedömning måste göras
mot en alternativ inriktning används ÖP06 som
nollalternativ.

Planens inriktning har en
positiv inverkan på målen
Planen har liten eller ingen
påverkan på målet
Planen har en direkt negativ
inverkan på målet.

4.3.1 Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras
på en nivå som innebär att människors påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet uppfylls.”
Luftens kvalitet påverkas bl.a. av vägtrafik, energiproduktion, industriellt industriellt utsläpp och
småskalig vedeldning. Av dessa källor är det främst trafikarbetet som översiktsplanens inriktning
kan påverka. Allmänt har utsläppen från trafiken minskat till följd av bättre avgasrening, vilket
dessvärre till stor del motverkas av den allmänna trafikökningen.  
Intentionerna i översiktsplanens inriktning är att minimera bilresandet till fördel för cykel- och
kollektivtrafik. Ett sätt att göra detta är att koncentrera bebyggelsens genom förtätning och att lokalisera bebyggelse i lägen med goda förutsättningar för cykel- och kollektivtrafik. Enligt de trafiksimuleringar som har gjorts inom ramen för översiktsplaneringen lyckas översiktsplanens inriktning
endast delvis med detta. Planens inriktning genererar i alla fall ett mindre antal fordonskilometer
än inriktningen i ÖP06. Förtätning leder till mindre totalt resande, men till en högre belastning i
särskilt utsatta och trafikerade gaturum. En relativ minskning av transportarbete och bilresande
bedöms vara viktigare än att enskilda mål överstigs på vissa platser. Lösningar för att åtgärda platsspecifika problem bör utredas vidare.  
Översiktsplanens inriktning riskerar att leda till att delmålen för partiklar (PM10) och kvävedioxid överskrids på vissa platser.
Konsekvenserna av planens inriktning är inte helt bra, men leder i alla fall till ett sammantagetmindre trafikarbete än ÖP06.
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4.3.2	Frisk luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.”

Luftens kvalitet påverkas bl.a. av vägtrafik, energiproduktion, industriellt utsläpp och småskalig
vedeldning. Av dessa källor är det främst trafikarbetet som översiktsplanens inriktning kan påverka.
Allmänt har utsläppen från trafiken minskat till följd av bättre avgasrening, vilket dessvärre till stor
del motverkas av den allmänna trafikökningen.  
Intentionerna i översiktsplanens inriktning är att minimera bilresandet till fördel för cykel- och
kollektivtrafik. Ett sätt att göra detta är att koncentrera bebyggelsens genom förtätning och att lokalisera bebyggelse i lägen med goda förutsättningar för cykel- och kollektivtrafik. Enligt de trafiksimuleringar som har gjorts inom ramen för översiktsplaneringen lyckas översiktsplanens inriktning
endast delvis med detta. Planens inriktning genererar i alla fall ett mindre antal fordonskilometer
än inriktningen i ÖP06. Förtätning leder till mindre totalt resande, men till en högre belastning i
särskilt utsatta och trafikerade gaturum. En relativ minskning av transportarbete och bilresande
bedöms vara viktigare än att enskilda mål överstigs på vissa platser. Lösningar för att åtgärda platsspecifika problem bör utredas vidare.  
Översiktsplanens inriktning riskerar att leda till att delmålen för partiklar (PM10) och kvävedioxid överskrids på vissa platser.
Konsekvenserna av planens inriktning är inte helt bra, men leder i alla fall till ett sammantaget
mindre trafikarbete än ÖP06.

4.3.3 Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.”
De frågor som går att påverka med hjälp av översiktsplanering påverkar försurningen endast i
liten omfattning. Mängden trafikarbete påverkar utsläppen av kväveoxid och bedömningen blir därmed densamma som för miljömålet Frisk luft. Utsläppen från bilar minskar tack vare bättre avgasrening men minskningen motverkas av det ökade trafikarbetet. Översiktsplanens inriktning lyckas
endast delvis förbättra förutsättningarna för cykel- och kollektivtrafiken för att minimera bilresandet. Minskningen av antalet fordonskilometrar blir i alla fall mindre av planförslagets inriktning än
i ÖP06. Konsekvenserna av planens inriktning är inte helt bra, men åtminstone bättre än i ÖP06.
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4.3.4 Giftfri miljö
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hotas
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Målet berör endast i liten grad frågor som kan hanteras i översiktsplanen. Ett av delmålen handlar om efterbehandling av förorenad mark, vilket går att koppla till översiktsplanens inriktning.
Det är oftast vid ändrad markanvändning till följd av omvandling som markområden saneras. Det
finns en risk att markföroreningar läcker ut vid översvämningar. Ur markföroreningsperspektiv kan
det därför vara särskilt värdefullt att exploatera förorenade markområden i översvämningshotade
områden. Översiktsplanen pekar ut ett antal omvandlingsområden där det med största sannolikhet
kommer att bli fråga om marksanering innan byggnation. Ett av dessa områden är Wermlandskajen,
4.3.5 Säker strålmiljö
”Människornas hälsa och den biologiska mångfalden
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre
miljön.”

Riskerna med elektromagnetiska fält är idag inte helt kända. De strålningsrisker som översiktsplanen kan beakta är först och främst lågfrekventa magnetfält i form av kraftledningar m.m. samt
högfrekventa fält i form at TV- och kommunikationsanläggningar. Inom ramen för översiktsplanen har områden med låg elektromagnetisk strålning identifierats. Till dessa är ställningstaganden
kopplade som syftar till att inte öka fältnivåerna inom dem. Riktlinjer för gränsvärden redovisas
också och ska tillämpas i tillståndsgivning och efterföljande planering.
4.3.6 Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Övergödningen beror till stor del av tillrinning från jordbruksdominerade avrinningsområden
med höga fosforhalter. Även vägtrafiken och utsläpp från enskilda avlopp är orsaker till övergödningen. Inriktningen i översiktsplanen påverkar inte jordbrukssektorn i någon större omfattning.
Däremot kan de planeringsåtgärder som genomförs i samband med FÖP Dingelsundet, bebyggelseutredningarna för tätortsnära landsbygdsområden och den kommande kommunomfattande VAplanen komma att påverka utsläpp från enskilda avlopp. I samband med utbyggnaden i Stockfallet
kommer med all sannolikhet Edsgatan och eventuellt även Steffensminne att anslutas till kommunalt VA.
En grundläggande intention med inriktningen i översiktsplanen är att minska bilresandet och att
öka cykelns och bussens konkurrenskraft. Konsekvensanalyserna visar att detta inte har lyckats
fullt ut, men inriktningen verkar ändå lyckas bättre än inriktningen i ÖP06.
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4.3.7	Levande sjöar och vattendrag
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Översiktsplanens inriktning bedöms påverka målet endast i liten omfattning. En av översiktsplanens stadsbyggnadsstrategier är Ökad Väner- och vattenkontakt, vilket innebär att ett antal vattennära områden kommer att exploateras. Detta kan ge viss negativ påverkan på vissa vattenanknutna
miljöer. Friluftslivet bedöms dock inte påverkas negativt av en sådan exploatering.
Ett utredningsuppdrag om en kommunomfattande VA-plan kommer att ges i samband med antagandet av översiktsplanen, vilket bör vara positivt.

4.3.8	Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag”

Grundvattenrika områden är inventerade och utpekade i översiktsplanen som allmänna intressen
att beakta i kommande planering och lovgivning. De föreslagna vattenskyddsområdena för Karlstads vattentäkt är redovisade i planförslaget och även dessa ska beaktas vid efterföljande planering
och lovgivning. Den nya dragningen av E18 syftar till stora delar till att minska riskerna för Karlstads vattentäkt. Fyra”utredningsområden i tätortsnära landsbygd” är identifierade i planförslaget.
I dessa ska planmässiga bebyggelseutredningar genomföras innan ytterligare bebyggelse tillkommer. En av anledningarna är att hitta långsiktigt hållbara VA-lösningar. Ett utredningsuppdrag om
en kommunomfattade VA-plan kommer att ges i samband med antagandet av översiktsplanen,
vilket bör vara positivt.
4.3.9 Delmål 1, Skydd av geologiska formationer
”Redovisning av viktiga grundvattenförekomster i ÖP
underlättar för att kunna upprätta skydd, eller för att ta
hänsyn till frågorna i prövningar.”

De föreslagna skyddsområdena för Karlstads vattentäkt och dess råvattenintag redovisas i översiktsplanen. De inventerade grundvattenrika områdena är utpekade som allmänna intressen och
ska beaktas i efterföljande planering och lovgivning. Delmålet anses vara uppfyllt.
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4.3.10 Delmål 4, Identifiering av enskilda brunnar med sämre vattenkvalitet
”Senast år 2010 ska områden med enskilda brunnar för
vattenförsörjning, som inte uppfyller gällande svenska
normer och anvisningar för enskilt dricksvatten av
god kvalitet medavseende på föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet, vara identifierade.”.”
Om man bortser från målåret så finns det anledning att tro att den föreslagna inriktningen i
översiktsplanen i alla fall inte kommer att försämra förutsättningarna. I samband med att översiktsplanen antas kommer ett uppdrag om att ta fram en kommunomfattande VA-plan att ges, vilket
bedöms ligga i linje med målet.

4.3.11 Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den bilologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.”

En minskad stadsutbredning (urban sprawl) och en ökad förtätning innebär ingen nackdel för
möjligheterna att nå miljömålet. Jämfört med ÖP06 är föreliggande förslag tydligare med vilka
områden som avsätts för turism- och rekreationsändamål, vilket borde vara positivt.
Den nya sträckaningen av E18 mellan Björkås och Bergvik kommer att ta skyddad skogsmark i
anspråk, vilket missgynnar måluppfyllelsen för detta mål. En flytt av vägen kan innebära en viss
påverkan på djurlivet. Barriäreffekten ökar troligen eftersom den nya sträckningen innebär en
breddning av vägen till motorvägsstandard.
Markreservatet för den nya järnvägssträckningen Vålbergsrakan passerar rakt genom I2-skogen
som i översiktsplanen är utpekad som närströvområden och friluftsområde. En järnväg innebär en
ny barriär genom området och medför negativa konsekvenser för djurlivet och för skogsmarkens
sociala värden.
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4.3.12 Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljöerna bevaras och stärks.”

En minskad stadsutbredning (urban sprawl) och en ökad förtätning innebär ingen nackdel för
möjligheterna att nå miljömålet eftersom det innebär att en mindre andel jordbruksmark utanför
staden tas i anspråk för exploatering.
Potentiell jordbruksmark kommer att tas i anspråk i de mer perifera stadsutvecklingsområdena
Eriksberg, Stockfallet, Busterud och Västkust.

4.3.13 God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt merverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
Målet sammanfaller med de krav som redan ställs på kommunernas planering enligt 1 kap 1 §
och 2 kap PBL samt 1 kap 1 § MB. Den stora skillnaden mellan miljömålet och lagstiftningen är att
lagstiftningen inte enbart poängterar att planeringen ska ta hänsyn till natur- hälso- och kulturvärden. Enligt PBL ska vägningar göras även mellan andra intressen.
Översiktsplanens prioriterade utbyggnadsinriktning och de tre stadsbyggnadsprinciperna baseras
på översiktsplanens inriktningsmål, som i sin tur är kopplade till var sin av kommunens visions
ledstjärnor. Ledstjärnorna den goda gröna staden, en attraktiv stad som växer och en stad för alla
och dess inriktningsmål representerar de tre hållbarhetsperspektiven, dvs. ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet.
Till skillnad från tidigare översiktsplaner har större fokus lagts på att försöka peka ut en inriktning som innebär ett minskat bilberoende och som tar hänsyn till möjligheter till fjärrvärmeförsörjning. Grönstruktur, närströvområden, friluftsområden och områden för naturturism har tydliggjorts.
Hållbarhetsfrågorna har getts stort utrymme i översiktsplanens inriktningsmål. Ett flertal förslag
innebär förbättrade förutsättningar för järnvägen, vilken underlättar ett hållbart regionalt och interregionalt resande.
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4.3.14 Delmål 1, Planeringsunderlag
”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för:
•

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,

•

hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas
tillvara och utvecklas, hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras
vårdas och utvecklas för såväl natur- kulturmiljö
som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord
yta i dessa miljöer fortsatt begränsas, hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas,
hur förnyelsebara energiresurser ska tas tillvara
och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska
främjas.”

Strategiska mål ur kommunens tillväxtprogram, transportstrategi, stadsmiljöprogram, naturvårdsprogram, mål- och riklinjer för bostadsplaneringen har kopplats till visionens ledstjärnor och utgör
översiktsplanens inriktningsmål.
Utöver dessa planer och program har kommunen en energiplan och en vattenplan. Underlag ur
vattenplanen har integrerats i översiktsplanen. Energiplanen är på grund av dess struktur svår att
tillämpa i den fysiska planeringen. Kommunen har en icke antagen grönstrukturplan som till stora
delar har integrerats i föreliggande planförslag. Dessutom pågår ett arbete med kommunens kulturmiljö/arkitekturprogram. Inom ramen för arbetet med kommunens miljö- och klimatstrategi pågår
bl.a. en revidering av kommunens naturvårdsprogram. Kommunens mål i transportstrategin om
restidskvoter mellan buss/bil och cykel/bil har särskilt analyserats i denna konsekvensbeskrivning.
Ett nytt inriktningsmål för översiktsplanen har införts som syftar till att kommunens fysiska planering ska grunda sig på aktuella och planeringsanpassade underlag för:
•
•
•
•
•
•
•

Bostadsplanering
Markbehov för näringslivet
Risk- och sårbarhet
Energi
Transporter och trafik
Naturvård och grönstruktur
Kulturmiljö och arkitektur

Det nya målet införs för att säkra att ovanstående frågor enklare ska kunna integreras i kommunens fysiska planering. Kommumen bedömer att man inom ramen för översiktsplanen har levt upp
till delmålets intentioner.
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4.3.15 Delmål 2, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
”Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast 2010
vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning.”

Genom de inventeringar som översiktsplanen hänvisar till samt det inventeringsarbete som sker
inom ramen för Arkitekturprogrammet anses de kulturhistoriska värdena vara inventerade. Identifiering är dock en kontinuerlig process som bör pågå kontinuerligt eftersom nya värden tillkommer
allt eftersom tiden går och värderingar förändras. Översiktsplanen anger vilka områden som ska
beaktas i fortsatt planering och lovgivning, vilken bebyggelse som bedöms vara särskilt intressant
(enlig 3 kap 12 § PBL) samt att områdesbestämmelser ska göras för Segerstads by. Därmed anses
översiktsplanen leva upp till delmålets intentioner.

4.3.16Delmål 3, Trafikbuller
”Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt
sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5
procent till 2010 jämfört med 1998”.
Målet sammanfaller med de krav som redan ställs på kommunernas planering enligt 1 kap 1 §
och 2 kap PBL samt 1 kap 1 § MB. Den stora skillnaden mellan miljömålet och lagstiftningen är att
lagstiftningen inte enbart poängterar att planeringen ska ta hänsyn till natur- hälso- och kulturvärden.
Enligt PBL ska vägningar göras även mellan andra intressen.
Översiktsplanens prioriterade utbyggnadsinriktning och de tre stadsbyggnadsprinciperna baseras på
översiktsplanens inriktningsmål, som i sin tur är kopplade till var sin av kommunens visions ledstjärnor. Ledstjärnorna den goda gröna staden, en attraktiv stad som växer och en stad för alla och dess
inriktningsmål representerar de tre hållbarhetsperspektiven, dvs. ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet.
Till skillnad från tidigare översiktsplaner har större fokus lagts på att försöka peka ut en inriktning
som innebär ett minskat bilberoende och som tar hänsyn till möjligheter till fjärrvärmeförsörjning.
Grönstruktur, närströvområden, friluftsområden och områden för naturturism har tydliggjorts. Hållbarhetsfrågorna har getts stort utrymme i översiktsplanens inriktningsmål. Ett flertal förslag innebär
förbättrade förutsättningar för järnvägen, vilken underlättar ett hållbart regionalt och interregionalt
resande.
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4.3.17 Delmål 6, Energianvändning i byggnader m.m.
”Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder
och lokaler minskar och är lägre år 2010 än 1995. Detta
ska ske bl.a. genom att den totala energianvändningen
effektiviseras för att på sikt minska samt att andelen
energi från förnybara energikällor ökar.”
Översiktsplanens prioriterar utbyggnad i områden som är möjliga att fjärrvärmeförsörja. Vissa av de
utpekade stadsutvecklingsområdena ligger dessvärre så långt från centrum att både cykeln och bussen
kommer att få svårt att konkurrera med bilen. Ett prioriterat förtätningsområde har pekats ut i planen.
Kriterierna är att området ska ligga inom 4 km från centrum och är både fjärrvärme- och kollektivtrafikförsörjt. Inom detta område är förutsättningarna mycket goda för ett minimerat bilresande och för
hållbara energilösningar.
Förutom att vissa av de utpekade stadsutvecklingsområdena kommer att leda till ett ökat bilresande
har bedöms planens inriktning bidra till att kunna minska miljöbelastningen från energianvändning
i byggnader m.m. Flera av inriktningarna i bl.a. avsnittet om teknisk försörjning går helt ilinje med
målet.

4.3.18 Ett rikt djur och växtliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer skall värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Den nya sträckaningen av E18 mellan Björkås och Bergvik innebär en breddning av vägen till
motorvägsstandard, vilket troligen kommer att öka barriäreffekten för djurlivet. Markreservatet för
den nya järnvägssträckningen Vålbergsrakan passerar rakt genom I2-skogen som i översiktsplanen är
utpekad som närströvområden och friluftsområde. En järnväg innebär en ny barriär genom området
och medför negativa konsekvenser för djurlivet.
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5 Samrådsförslagets åtgärdsförslag
och vidtagna åtgärder i
utställningsförslaget
En MKB ska innehålla av de åtgärder som
planeras för att förebygga, hindra eller motverka
betydande miljöpåverkan. Samrådet ledde till
en del justeringar av planförslaget, vilka också
bör förklaras och konsekvensbeskrivas. Vissa av
justeringarna är åtgärder som uppmärksammats i
planförslagets MKB. Miljöbedömningsprocessen
och MKB:n har därmed uppfyllt sitt huvudsyfte
som beslutsunderlag i planeringsprocessen

1.Större andel central bebyggelse
2.Säkra och markant snabbare cykelvägar
3.Försämrad tillgänglighet för biltrafik

Bussens konkurrenskraft mot bilens

Det är stor skillnad på restidskvoterna för buss/bil
beroende på om det är restid eller åktid som kvoterna beräknas på. För restider ingår gångtid, restid
och väntetid och det framgår att bussens kvoter
försämras betydligt jämfört med åktiden när dessa
inkluderas.
Det borde antyda att det går att öka bussens konkurrenskraft betydligt genom att minska åktiderna,
gångtiderna samt att öka turtätheten. Även när det
gäller restidskvoten för buss/bil är det de centrala
stadsdelarna som har restidskvoter under 2,0. Följande åtgärder krävs för att öka bussens konkurrenskraft mot bilens:

5.1.Samrådsförslagets åtgärdsförslag
5.1.1 Trafikrelaterade åtgärder
Enligt kommunens transportstrategi ska Trafikverkets fyrstegsprincip tillämpas vid prövning
av åtgärder. Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder prövas i följande rangordning: (1) åtgärder
som påverkar resbehovet och invånarnas resvanor
(mobility management), (2) åtgärder som ger ett
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur,
(3) mindre ombyggnadsåtgärder och (4) större
ombyggnadsåtgärder.

1. Större andel central bebyggelse
2. Korta restiderna och öka turtätheten för busstrafiken
3. Försämrad tillgänglighet för biltrafik

Cykelns konkurrenskraft mot bilens
Beräkningarna visar at det egentligen bara är
Inre hamn. Tormestad och förtätningsområdet
som uppfyller målet om restidskvoter under 1,5.
Ytterligare ett antal halvcentrala områden uppnår kvoter mellan 1,5 och drygt 2. Flera andra
områden hamnar relativt långt över målet. De
planerade cykelvägarna har väldigt liten effekt på
restidskvoterna. Nya cykelbanor leder till att fler
uppfattar cykel som ett lämpligt tranportmedel
och leder i sin tur till att fler väljer att cykla. Det
är inte endast restiden som lockar till byte av trafikslag. Utifrån beräkningarnas resultat kan man
dra slutsatserna att åtgärderna för att öka cykelns
konkurrenskraft gentemot bilen kan rankas i

En omprioritering till en större andel central bebyggelse och en satsning på det föreslagna BRT-stråket
är åtgärder som skulle gynna både cykelns och
bilens konkurrenskraft mot bilens. För att följa utvecklingen ska en ny resvaneundersökning tas fram
senast 2014.
5.1.2 Luftkvalitet
Mätningar fortsätter och fysiska åtgärder är planerade på exempelvis Hamngatan.
5.1.3 Ianspråktagande av grönområden –
Vålbergsrakan/I2-skogen
En studie kommer att påbörjas så snabbt som
möjligt för att utreda lösningar för att intrånget
ska medföra så lite skada som möjligt på områdets
rekreationsvärden samt växt- och djurliv.

följande ordning:
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5.1.4	Vatten och avlopp
Översiktsplanen syftar till att föreslå en utveckling som innebär att tillkommande bebyggelse
kan bidra till att även befintlig bebyggelse kan
anslutas till hållbara VA-lösningar. Idag är VAsituationen problematisk i flera tätortsnära fritidshusområden, som idag i allt större omfattning
används som permanentbostäder. För att kunna
hantera frågan fullt ut ska en kommunomfattande
VA-plan tas fram.

5.2 Vidtagna åtgätder i utställningsförslaget

Detta blir särskilt tydligt om man studerar resrelationerna i staden, som till största del har centrum
som målpunkt.
Sedan samrådsförslaget har inriktningen och exploateringsnivåerna i flera av de olika stadsutvecklingsområdena omvärderats. Exploateringen har
ökat i exempelvis Kanoten (del av Inre hamn m.m i
ÖP), Jakobsberg och Tormestad. Sammantaget gör
det att måluppfyllelsen ökar från 27 till 30 procent,
vilket ändå är långt ifrån målet (95 procent). Den
endast marginella ökningen medför att ökade satsningar på cykel- och kollektivtrafik kommer att bli
viktiga för att en så stor andel som möjligt av det
ökade resbehovet kommer att utföras med hjälp av
buss och cykel.

5.2.1 Större andel central bebyggelse
Samrådsförslagets stora svaghet var att det tack
vare en stor andel perifer bebyggelse resulterade i
Vidtagna åtgärder i utställningsförslaget
5.2.2 Bussens konkurrenskraft mot bilens
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Resrelationer i Karlstads tätort, alla transportslag. Källa: Resvaneundersökning RVU04, Trivector AB 2005.

(Lägg till bildtext: Resrelationer i Karlstads tätort, alla transportslag. Källa:
Resvaneundersökning RVU04, Trivector AB 2005.) (ta även bort den dåliga ramen och lägg
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till en ny om det behövs)
Sedan samrådsförslaget har inriktningen och exploateringsnivåerna i flera av de olika

5.2.3 Cykelns konkurrenskraft mot bilens
Restiden från respektive ändhållplats till centrum
Mycket pekar på att det inte först och främst
beräknas till 15-18 minuter. Jämför man det med
är restidskvoterna som avgör om fler ska välja
dagens restider för bilen (se bild) framgår det
cykeln som färdmedel. Genhet, trafiksäkerhet
att restidskvoterna buss/bil inom stråkets uppoch attraktivitet verkar också vara mycket viktiga
tagningsområde kommer att understiga 2. Detta
faktorer vid val av cykeln som färdmedel. De
medför att även utvecklingsområdena Västkust,
angivna cykelvägarna har ändrats från samrådsJakobsberg och Välsviken kommer att uppnå de
förslaget till utställningsförslaget
önskade restidskvoterna. Karlstadsstråket ökar
I det reviderade förslaget anges ”stomnät” och
andelen nytillkommande bostäder med restids”huvudnät” ska utgöra stommen i ett tydligt
kvot under 2 från 30 till cirka 90 procent (mål 95
framtida cykelnät. En stor del av dessa cykelbaprocent). Därtill kommer flera befintliga stadsnor finns redan idag och några sträckor ska komdelar att förbättra bussens restider jämfört med
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Bergvik/Eriksberg kommer dessutom att förbättra de regionala bussresenärernas tillgänglighet
till olika målpunkter i Karlstad.

(ta bort den halva ramen och lägg ev dit en ny om det behövs)
För att tydliggöra att insatser krävs för att förbättra måluppfyllelsen har nya åtgärdsrutor
införts för varje utvecklingsområde. Dessa anger restidskvoter för buss/bil och ger
åtgärdsförslag för kommande planering och projektering.
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Cykelns konkurrenskraft mot bilens
Mycket pekar på att det inte först och främst är restidskvoterna som avgör om fler ska välja

5.2.4 Ny stadsbyggnadsprincip
Planering för ett minskat transportbehov och
bilresande har varit en viktig del av uppdraget
att revidera kommunens översiktsplan. Under
planprocessen har frågorna om förtätning, minskat transportbehov, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad konkurrenskraft för bussen och
cykel gentemot bilen bara ökat i betydelse. En
stor del av kommunens planeringsinsatser har på
senare tid kommit att handla om dessa frågor på
ett eller annat sätt. Eftersom samrådet resulterade
i ytterligare fokus på dessa frågor bedömdes det
rimligt att införa en fjärde stadsbyggnadsprincip
till utställningsförslaget. Den nya stadsbyggnadsprincipen heter ”Planering för ett balanserat
tranportsystem – rätt färdmedel till rätt resa” och
anger att Karlstad ska planeras så att respektive
färdmedel används till de resor de lämpar sig bäst
för. Korta resor inom staden bör till exempel i
högre utsträckning genomföras till fots, med cykel eller med buss. Bilen har också sin plats, men
då för resor som inte lämpar sig för mer hållbara
transportslag. Uttrycket ett balanserat transportsystem härstammar från TRAST (Trafik för en
attraktiv stad), som är Vägverkets, Boverkets och

framtida sträckningen så fort som möjligt och
dessutom långsiktigt skydda de återstående delarna
av I2-skogen som naturreservat. Inriktningen för
reservatet kommer vara att särskilt värna dess naturoch rekreationsvärden för det rörliga friluftslivet.
Det reviderade planförslaget anger dessutom att den
framtida järnvägssträckningen kommer att behöva
ta stor hänsyn till områdets natur- och rekreations
värden och att järnvägens barriäreffekter ska minimeras med hjälp av schakt/tråg, broar och ekodukter.
Kommunens prioriteringsordning av järnvägsinvesteringar har även tydliggjorts så att det ännu
tydligare framgår att Vålbergsrakan inte är aktuell
förrän först efter ett antal andra objekt.

5.2.5 Nya utredningskrav vid planering av
bostäder
Med en större andel central bebyggelse finns det
risk för att bullerstörningar kan öka och att luftkvaliteten kan försämras på vissa platser, särskilt
i stadskärnan. Nya krav om luftkvalitetsutredningar vid planering av nya bostäder har tillkommit i utställningsförslaget. Redan i samrådsförslaget anges att Boverkets allmänna råd om hantering av trafikbuller i den fysiska planeringen ska
följas. Förutom riktvärden för trafikbuller anges
där att den framtida ljudmiljön bör analyseras vid
planläggning av nya bostäder. Krav om undersökning av markradon vid planläggning av nya
bostäder har också införts i utställningsförslaget.

5.2.8 Tappningsstrategin eventuella påverkan på igenväxningen av Vänerns öar och
stränder
Igenväxningen av Vänerns stränder ökar just nu
mycket snabbt. Orsaken är inte helt klarlagd, men
mycket pekar på att regleringen av Vänern är en av
huvudorsakerna. Tappningsstrategin för Vänern är
av stor betydelse för hanteringen av översvämningsproblematiken i Vänerområdet, men riskerar samtidigt att förvärra igenväxningen ytterligare. Vänerns
öar och stränder kännetecknas av dess kala klippor
och relativt fria strandzon. För att säkerställa de
nuvarande arternas livsmiljöer, samt människors
tillgång till attraktiva strandmiljöer, bör hanteringen
av tappningen ses över. Fluktuationer anses vara
viktiga, särskilt vintertid då isen kan dra loss sly och
rötter från igenväxande stränder. Orsakerna bakom
igenväxningen bör utredas vidare. En sådan utredning kan komma att visa att tappningsstrategin, i
dess i nuvarande tillämpning, kan leda till påtaglig
skada på riksintresset Vänern med öar och stränder.
Riksintresset syftar till att värna området natur- och
kulturvärden för det rörliga friluftslivet.

5.2.7 Vatten och avlopp
Arbetet med en kommunomfattande VA-plan har
redan påbörjats och planen beräknas vara klar år
2013.
Statusen för miljökvalitetsnormerna för vatten
har lagts till i utställningsförslaget sedan samrådet.
Där finns även en redogörelseför hur planförslagets
inriktning bedöms påverka miljökvalitetsnormerna
för vatten (och luft).

5.2.6 Naturreservat i återstående delar av
I2-skogen
Under planprocessen har det framgått att det inte
återstår några andra lämpliga alternativ för Vålbergsrakan än en sträckning genom I2-skogen.
Eftersom båda järnvägen och rekreationsvärdena
i I2-skogen är viktiga uppstår en tydlig målkonflikt. I utställningsversionen av planförslaget
framgår att kommunen avser att utreda den
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6 Icke-teknisk sammanfattning
6.1 Konsekvenser enligt
samrådsförslaget

• Krav om att utredningar av luftkvalitet, buller
och markradon ska föregå planering av bostäder har tillförts till utställningsförslaget.
• En kommunomfattande VA-plan har påbörjats
och ska vara klar år 2013. Denna ska bland
annat redovisa strategier för avloppsförsörjning utanför det kommunala verksamhetsområdet.
• En bedömning av planens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten har lagt till i översiktsplanen.
• Kommunen föreslår att orsakerna till den
ökande igenväxningen av Vänerns öar och
stränder bör utredas vidare. I en sådan utredning bör Vänerns tappningsstrategis påverkan
på igenväxningen undersökas.

6.1.1 Åtgärder i utställingsförslaget
• Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning
har uppfyllt sitt huvudsyfte som kunskapsunderlag. Flera viktiga konsekvenser har identifierats och åtgärdats under planprocessen.
• Utställningsförslaget har minskat andelen
perifer bebyggelse och ökan andelen central
bebyggelse jämfört med i samrådsförslaget.
Ökningen är dock långtifrån tillräcklig för att
uppnå kommunens mål för tätortens struktur
(från transportstrategin).
• Det föreslagna kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket, Karlstadsstråket, är en viktig insats
är att öka bussens konkurrenskraft mot bilens.
Karlstadsstråket medför att ovanstående mål
från transportstrategin nästan kan uppnås.
• Stomnät och huvudnät för cykeltrafik inom
Karlstad, samt nya cykelstråk till omkringliggande tätorter, har lagts till i utställningsförslaget.
• Redovisning av restidskvoter samt åtgärdsförslag för respektive stadsutvecklingsområdens
har tillförts för att klargöra hur cykelns och
bussens konkurrenskraft mot bilens kan öka.
• Den nya stadsbyggnadsprincipen ”Planering
för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel för rätt resa” har införts som ett resultat
av den inriktning som planförslaget har fått
efter samrådet.
• Den kommande järnvägssträckningen genom
I2-skogen och vidare västerut ska utredas
och läggas fast. Kommunen avser att skydda
de delar av I2-skogen som inte berörs av en
framtida järnväg (Vålbergsrakan) som naturreservat. Sträckningen ska anpassas till I2skogens natur- och rekreationsvärden och dess
barriäreffekter ska minimeras.

Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning
har huvudsakligen behandlat övergripande konsekvenser kopplade till den föreslagna utbyggnadsinriktningen.
Inriktningens tydligaste konsekvenser av
planens inriktning kan sammanfattas i följande
punkter:
• Planens inriktning misslyckas med att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att öka
cykelns och bussens konkurrenskraft i förhållande till bilens.
• Markreservatet för Vålbergsrakan bildar en
barriär genom I2-skogen, som är ett av kommunens viktigaste frilufts- och rekreationsområde.
• Trafikflödena kommer att öka på vägnätet.
Luftkvalitetsproblem kommer att uppstå på
vissa högt trafikerade gator i centrala Karlstad,
exempelvis Hamngatan och Östra Torgatan.
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• TÖP06. Ett problem som uppstår oberoende
av planeringsinriktning är VA-lösningar vid
permanentering av fritidshusområden på den
tätortsnära landsbygden.
• Trafiksystemet bedöms som helhet vara
robust. Förutom de åtgärder som föreslås i
översiktsplanen krävs ett fortsatt arbete för att
minska resbehoven, att effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur samt ett antal
mindre ombyggnadsåtgärder.
Ovanstående konsekvenser skulle uppstå även
med den nuvarande översiktsplanens inriktning
(ÖP06). Inriktningen i ÖP06 genererar ett mer
omfattande trafikarbete, vilket innebär att de
trafikrelaterade konsekvenserna i förslaget till ny
översiktsplan förbättras något i förhållande till
ÖP06. Ett problem som uppstår oberoende av
planeringsinriktning är VA-lösningar vid permanentering av fritidshusområden på den tätortsnära
landsbygden.
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7 Uppföljning
Översiktsplanens används vid prioritering av planuppdrag i kommunstyrelsens planarbetsprogram.
Översiktsplanen aktualitetsförklaras under varje mandatperiod.
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