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PROGRAMSAMRÅD 
Ett planprogram syftar till att i ett tidigt skede informera och få in synpunkter på 
användningen av ett planområde. För det aktuella området finns en fördjupning 
av översiktsplanen, men eftersom frågorna kring väganslutning, markvatten, 
framtida va-anslutningar mm behöver belysas från flera olika håll påbörjas de-
taljplanearbetet med detta planprogram.  

Programförslaget är på samråd fram till 5 april 2013. Sakägare, närboende och 
andra intresserade är välkomna att lämna synpunkter på programmet. Eventuella 
synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen. 

Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse och 
kan leda till förändringar av programförslaget. Därefter ska programmet god-
kännas av Stadsbyggnadsnämnden. Det godkända planprogrammet ska sedan 
ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. I samband med detta arbete 
kommer sakägare att ha ytterligare möjligheter att yttra sig. 

Samrådsmöte kommer att hållas i Stadshusets cafeteria  
tisdagen den 19 mars 2013 kl. 18:00 
 
Har Du frågor?   
Kontakta gärna Ingrid Billing-Godin tel. 054-540 4550, eller  
Ossman Sharif tel 054-540 4548 
e-post:   ingrid.billing-godin@karlstad.se      ossman.sharif@karlstad.se 
 
Skriftliga synpunkter skickas till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen,  
651 84 KARLSTAD eller 
med e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
 
Senast fredagen den 19 april 2013 vill vi få in Dina synpunkter! 
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PLANPROGRAM 
Sammanfattning 

En fördjupning av översiktsplanen för området mellan Stockfallet och Edsgatan 
lade 2006 fast att området skulle omfatta bostäder, begravningsplats och verksam-
heter. Arbetet med detaljplan för begravningsplatsen påbörjades 2007 och besluta-
des även omfatta anslutande bostadsbebyggelse och verksamheter. Under åren som 
gått har ett antal utredningar tagits fram för att klargöra geoteknik, hydrologi, na-
tur- och kulturvärden.  

Anslutningen av den befintliga bebyggelsen inom Edsgatan till kommunalt vatten 
och avlopp har länge varit angeläget. Planeringsinriktningen 2006 var att ny och 
befintlig bebyggelse skulle anslutas till ledning vid Stormyrsgatan inom Stockfal-
let. Efter fortsatta utredningar har man nu en annan strategi med ledningsdragning i 
Edsgatevägen och anslutning av nya områden i väster, till Edsgatevägen. Anslut-
ningen av befintlig bebyggelse till kommunalt vatten måste ske innan begravnings-
platsen tas i bruk. 

Angöringen till begravningsplatsområdet har också diskuterats. Den föreslagna 
planskilda korsningen vid väg 63 för med sig stora kostnader samtidigt som en lång 
angöringsväg från Stormyrsgatan bör få en kostnadstäckning genom successiv ut-
byggnad av bostäder. Utbyggnaden av begravningsplatsen beräknas pågå under ca 
10 års tid vilket innebär att en provisorisk anslutning för arbetsfordon till och från 
begravningsplatsen möjligen kan vara tillfyllest. Trafikverket projekterar s.k. 2+1 
väg på väg 63 förbi programområdet och frågan om möjlig anslutning till begrav-
ningsplats-området måste lösas i anslutning till detta projekt. 

För att klara ut de frågor som gäller för begravningsplatsen och kringliggande om-
råden, sammanfattas här gjorda utredningar och förslag till lösningar i ett planpro-
gram som avser att utgöra inledningen på detaljplanen för begravningsplatsen. 
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Inledning 
Planprogrammets handlingar 
Planprogrammet omfattar denna beskrivande text, bilder, kartor, förslag och re-
kommendationer. Inom arbetet med framtagandet av programmet har en behovsbe-
dömning gjorts som lett fram till att miljökonsekvensbeskrivning ej behöver tas 
fram.  

Syfte 
Planprogrammets syfte är att ställa samman förutsättningar och riktlinjer för Karl-
stads nya begravningsplats samt intilliggande verksamhetsområde och bostadsbe-
byggelse. Programmet ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. 

Huvuddrag 
Programområdet omfattar ett ca 70 ha stort område som inom vilket Karlstads nya 
begravningsplats ska finnas. I direkt anslutning till begravningsplasten planeras 
verksamheter och bostadsbebyggelse. En angöringsväg till området från väg 63 är 
väsentlig redan under första utbyggnadsetappen av begravningsplatsen, och nöd-
vändig även under dess etappvisa utbyggnad, som beräknas ske under lång tid. En 
anslutning till området planeras även från Stormyrsgatan via Norra Stockfallet, ett 
villaområde som planlades 2010.  

Plandata    
Läge och areal 
Programområdet, som omfattar delar av fas-
tigheterna Stockfallet 1:1 och Höja 1:65, 
ligger norr om bostadsbebyggelsen inom 
Stockfallet mellan väg 63 och Edsgatans 
gård/Höja gård, ca 8 km norr om Karlstads 
centrum.  

Programområdet är ca 1400 m långt och 
200 – 900 m brett.  

Markägoförhållanden 
Karlstads kommun äger fastigheterna 
Stockfallet 1:1 och Höja 1:65. Karlstads 
Kyrkliga Samfällighet avser att förvärva ett 
ca 50 ha stort område för den framtida be-
gravningsplatsen. 

 

 

 

 
Programområdet i relation till Karlstads centrum 
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Tidigare ställningstaganden 
Beslut om planläggning 
2007-02-21 fick stadsbyggnadsförvaltningen uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 
att påbörja ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggande av en ny begravnings-
plats inom det aktuella området. Ett planarbetsavtal upprättades med Karlstads 
kyrkliga samfällighet i november 2008.  

ÖP 2012 
I kommunens översiktsplan anges att 
ianspråktagandet av området norr om 
Stormyrsgatan syftar till att möjliggöra 
en ny begravningsplats samt att 
tillgodose efterfrågan på i första hand 
villatomter. 

FÖP Stockfallet – Edsgatan 
En fördjupning av översiktsplanen för 
Stockfallet och Edsgatan antogs av 
kommunfullmäktige 2006-06-21 § 16. 
FÖP behandlar bebyggelseutveckling, 
mark för verksamheter och för en fram-
tida begravningsplats mellan Stormyrs-
gatan och Edsgatan. 

Gällande detaljplaner 
Inom programområdet finns inga detalj-
planer. I söder gränsar området till de-
taljplan för del av Stockfallet 1:1 (Norra 
Stockfallet fastställd 2010) som omfattar 
villabebyggelse (se bild sid 4).  

Riksintressen 
Programområdet berörs av väg 63 mellan Karlstad och Filipstad, som utgör riksin-
tresse för trafik. 

Naturvårdsprogram 
I kommunens naturvårdsprogram från 1995 anges att hela området omfattas av 
klass III högt naturvärde. Här finns igenväxande åkermark med rik örtflora och ett 
flertal ovanliga fjärilsarter samt bäckravin med grova aspar och riklig tillgång på 
död ved.                     

Vision och strategisk plan 
Kommunens vision Livskvalitet 100 000 utgör tillsammans med kommunens vär-
degrund och strategiska plan kommunens styrmodell. Som en del av visionen finns 
följande fyra ledstjärnor: en stads som växer, en stad för alla, den goda gröna sta-
den och en kommun i gorr skick- 

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur den kommunala verk-
samheten ska utföra arbetet. Den är gemensam i alla verksamheter och bidrar till att 
säkra koncernen Karlstads kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten 
för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Kärnan i värdegrunden är: 

• Vi är till för Karlstadsborna 

• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet. 

Förankring av begravningsplatsområdet i FÖP  
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• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang. 

• Vi är en kommun i gott skick. 

• Vi når goda resultat. 

Den strategiska planen, som också är en integrerad del av kommunens budgetpro-
cess, innehåller tre hållbarhetsstrategier: 

• Tillväxtstrategin ska hjälpa kommunen att styra och prioritera för att kunna växa 
och utvecklas hållbart 

• Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i den sociala hållbarheten och ska hjälpa 
oss att se till att skillnaderna i samhället inte blir för stora och att kommunen är 
en stad för alla. Där ingår följande: 
Insatsområdet hälsosam samhällsplanering handlar om vår närmiljö, den fysisska 
utformningen och dess påverkan på vår hälsa. Hur vi med hjälp av stödjande 
närmiljöer kan uppmuntra människor till rörelse (promenader, att gå, cykla mm) 
och stärka förutsättningarna för goda sociala relationer och integration i våra bo-
stadsområden.  
Närhet, tillgänglighet och användbarhet är nyckelord för miljöer som möjliggör 
och stimulerar till aktiva transporter och fysisk aktivitet. Av de tre faktorerna är 
det framför allt användbarheten som är viktigast för att stimulera till fysisk aktivi-
tet. 

• Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet. I 
strategin finns fem insatsområden där de nationella miljömål som har främsta på-
verkan ingår och där miljöpåverkan är störst: klimat och luft, vatten, natur och bi-
ologisk mångfald, mark, byggande och boende samt internt miljöarbete.  

Planprogrammet som omfattar ny begravningsplats med intilliggande kvarter för 
bostäder och verksamheter bedöms ligga i linje med ovanstående vision och strate-
gier. Med fler kommuninvånare och en stad med fler människor behövs även fler 
begravningsplatser. Med allt fler trosuppfattningar bland de boende finns också 
önskemål om olika utformning av gravplatser och gravskick. Utvecklingen av om-
rådet enligt programmets intensioner ska göras i enlighet med dessa och kommu-
nens värdegrund. 

Genomförda utredningar 
I samband med planprogrammet har ett antal utredningar tagits fram för att pröva 
områdets lämplighet för utbyggnad av begravningsplats, verksamheter och bostä-
der. Planprogrammet grundar sig på: 

• Kulturmiljöutredning, Värmlands Museum, 2010:1 

• Vegetationsinventering, naturvärdesbedömning Karlstads kommun TF 030829  

• Landskapsanalys, Sweco 2009-03-09 

• Geoteknisk utredning, Vectura 2009-10-08 

• Hydrogeologisk riskidentifiering, WSP 2010-08-24 

• Kompletterande hydrogeologisk undersökning, 2011-03-24  

• Förstudie korsning väg 63, Ramboll 2010-01-20 

• Dispositionsplan, Sweco 2010-12-10 

• Idéskiss begravningsplatsen, Sweco 2011-09-26 
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Programförslag 

 
 

Programförslaget innehållet ett 50 ha stort område för begravningsplats mellan väg 
63 och den 30 kV-ledning som finns väster om Edsgatan. Sydost om begravnings- 
platsområdet planeras bostäder och vid väg 63 söder om begravningsplatsområdet 
verksamheter. En entré i form av en planskild korsning vid väg 63 skall utgöra an-
göring till begravningsplats och kommande bebyggelse. En väg genomkorsar  pro-
gramområdet för framtida anslutning till ny bebyggelse vid Edsgatan samt till Nor-
ra Stockfallet med vidare koppling till Stormyrsgatan   
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Förutsättningar och rekommendationer 
Markanvändning  
Programområdet gränsar i väster till väg 63 med trafik som påverkar området i 
form av buller och transport av miljöfarligt gods. I söder finns en kraftledning (130 
kV) som dels kommer att korsa det tänkta verksamhetsområdet och dels utgöra en 
södra gräns för bostadsbebyggelsen. Huvuddelen av området består av skog som 
genomkorsas av diken och bäckar. I östra delen finns gammal åkermark som till 
vissa delar håller på att växa igen. I norra delen av området finns en ”Skolskog” 
som disponeras av skolor/ förskolor för lektioner och utevistelse.  

 
 

Framtid 

Större delen av programområdet 
kommer att utgöras av mark för fram-
tida begravningsplats. Området kom-
mer att ianspråktas för begravnings-
plats succesivt söderifrån. Avsikten är 
att området ska räcka för lång tid 
framåt och komplettera befintliga kyr-
kogårdar och begravningsplatser inom 
Karlstads kyrkliga samfällighet. Målet 
är att begravningsplatsen ska rikta sig 
till många olika religiösa inriktningar 
och trossamfund.  

Exploateringen av varje etapp beräk-
nas ta ca 10 år innan området kan ian-
språktas som begravningsplats. Upp-
byggnad av de olika gravkvarteren 
med byte av jordmassor, byggnade av 
lokalvägar och etablering av vegetat-
ion måste ske innan begravningsplat-
sen invigs. 

 
Begravningsplats med kringliggande områden 



  
SAMRÅDSHANDLING  

Planprogram för begravningsplats mm 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom de delar av begravningsplatsen som ej ianspråktas direkt finns möjligheter att 
under en övergångsperiod bevara skolskog och att upplåta mark för betesdjur (får, 
hästar). 

Söder om begravningsplatsen planeras mark för verksamheter i form av butiker, 
kontor och småindustri som kan vara förenlig med begravningsplatsens verksam-
het. Mellan dessa områden planeras en anslutningsväg mellan väg 63 och Stor-
myrsgatan. Sydost om begravningsplatsområdet planeras ett stadsutvecklingsområ-
de med bostadsbebyggelse främst i form av villor. Angöringsväg till villakvarteren 
ska även ansluta till bostadsbebyggelse invid Edsgatans gård öster om programom-
rådet. Bostadsbebyggelsen inom dessa områden ska ha ett skyddsavstånd till kraft-
ledningarna i området. 

  

NATUR OCH LANDSKAP 
Området har många kvaliteter i form 
av höjder, varierad vegetation och vat-
ten. Landskapets värden ligger mest i 
dess småskalighet, sin variation av 
olika naturtyper och karaktärer, skift-
ningar mellan det slutna mörka och det 
ljusa öppna. Området är spännande att 
gå igenom och används av många som 
rekreationsområde. 

Geoteknik  

Jordartskartan visar att det inom områ-
det finns berg med tunt jordtäcke, mo-
rän, sand, mo-mjäla-silt, och två 
mindre områden med lera. 

Geoteknisk utredning utfördes 2009-
10-08. I områdets västra delar finns ett 
långsträckt upp till ½ m tjockt lager av 
silt och sand och därunder lera som till 
mest är 6 m djup under markytan. I 
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området finns även lokala torvbildningar. Lerlagret underlagras av friktionsjord på 
berg . Grundvattnet ligger relativt nära markytan. 

Ur ett geohydrologiskt perspektiv bedöms inte planeringen av begravningsplatsen 
medföra några negativa konsekvenser.  

Framtid 

För att skapa bra förutsättningar för kistgravar kan området mellan väg 63 och 
höjdryggarna i öster fyllas upp med lättgrävd jord. Uppfyllnad kan ur stabilitets-
synpunkt ske upp till 3,5 m. Fyllning i svackor påverkar stabiliteten positivt. För 
större utfyllnader än 3.5 m måste en noggrann bedömning göras för aktuellt områ-
de. Uppfyllnader av området kommer att generera sättningar i leran som kommer 
att pågå under en längre tid. Ingen förorenad mark har noterats inom området.  

Den successiva utbyggnaden av begravningsplatsområdet ger goda förutsättningar 
för hantering av sättningar och markstabilitet inom området.  

Ingen grundvattensänkning ska ske så att området dräneras ut. Därmed bedöms hel-
ler inte väg 63 att påverkas av sättningar. 

Topografi  

Programområdet sluttar svagt mot öster. Två höjdpartier bryter av den förhållande-
vis flacka marken. Höjdskillnaderna mellan sjön Alstern och programområdets 
högsta punkt är ca 40 m.  

Framtid  

Utblickarna österut mot sjön Alstern är viktiga och bör tas tillvara dels från väg 63 
och dels från höjdryggarna inom begravningsplatsområdet. 

Marken inom verksamhetsområdet förväntas bli plan, medan området för bostads-
bebyggelse sluttar svagt mot öster.    

Vegetation 

Inom området växer huvudsakligen 
skog på varierande underlag. Ett 
antal mindre hyggen finns, men 
även myrmarker och andra våtare 
partier. Området genomkorsas av 
naturliga bäckar och grävda diken 
som löper längs höjdryggarna och 
samlas ihop i ett större grävt dike i 
nordsydlig riktning. 

Framtid  

Utformningen av begravningsplat-
sen ska vara park och skog i före-
ning där det finns inslag av tradit-
ionell begravningsplats, skogskyr-
kogård och park med träd, buskar, 
gräsytor och bevarad skogsmark.  

Verksamhetsområdet skall avgrän-
sas med naturmarksytor. 

Inom bostadskvarteren bör trädvege-
tation sparas i grupper och områden 
med naturmark omgärda framtida 
lekytor.  

Jordartskartan över programområdet 

Naturvärden inom programområdet 



  
SAMRÅDSHANDLING  

Planprogram för begravningsplats mm 
 

12 

Kulturmiljöer och fornlämningar 

Det kulturhistoriska värdet inom 
programområdet är till stora delar 
kopplat till de idag synliga lämningar 
som finns i landskapet och det hävdade 
kulturlandskapet i anslutning till 
gårdarna i norr. Andra värden är 
kopplade till bebyggelsen som finns 
öster om programområdet.  

Inom programområdets norra del finns 
RAÄ 88, ett soldattorp som går att här-
leda till 1700-talet och som därigenom 
utgör en fast fornlämning.  I södra delen 
av området finns RAÄ 92, det s.k. Gäll-
myrstorpet.  

Två kulturmiljöer har pekats ut inom 
programområdet. De innehåller läm-
ningar och landskapselement som är re-
presentativa för områdets historiska ut-
veckling.  

Framtid 

Vissa av lämningarna kan med fördel lyftas fram och bör ses som en tillgång i det 
framtida nyttjandet av området. De angivna kulturmiljöerna ska skyddas och ingå 
som en del av begravningsplatsen. 

Bebyggelse  
Ingen bebyggelse finns i området idag.  

Kulturlämningar i form av rester av gamla torp finns inom det tilltänkta begrav-
ningsplatsområdet (se ovan under kulturmiljöer och fornlämningar). 

Framtid  

Inom begravningsplatsområdet skapas plats för ett framtida krematorium och ka-
pell. Det ska även finnas arbetslokaler och förråd.  

Verksamheterna inom området söder om begravningsplatsen ska vara förenliga 
med begravningsändamålet. Handel, kontor och småindustri kan komma ifråga.  

Bostadsbebyggelsen i form av villor och flerfamiljshus ska placeras på avstånd av 
minst 200 m från plats för krematorium inom begravningsplatsen.   

Gator och trafik  
Biltrafik  

Inom programområdet finns idag inga vägar. 

Direkt norr om den kraftledning som angränsar till programområdet i söder finns 
för skogsbrukets behov en infart med vändplats.  

En skogsväg österut från väg 63 vid infarten till Höja golfbana ansluter till begrav-
ningsplatsområdets norra del. 

Väg 63 med 6700 fordon gränsar till programområdet i väster. 

Trafikplatsen vid Stockfallet (Gravaleden/Djupdalsleden) ligger drygt en km söder 
om programområdet.  

Översiktsbild över kulturmiljöer i området 
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Framtid 

Begravningsplatsens betydelse som 
samhällsviktig funktion innebär att 
en ny planskild korsning vid väg 
63 skall byggas och utgöra 
huvudinfart mot begravnings-
platsen och kringliggande 
bebyggelse. Trafikmotet ska även 
utgöra ny infart mot Höja golfbana 
och lokalvägar ska leda dels till ny 
bebyggelse väster om Edsgatans 
gård och dels till Norra Stockfallet 
och Stormyrsgatan. 

Gång- och cykeltrafik 
Klarälvsbanan sträcker sig längs 
Edsgatevägen ca 800 m öster om 
programområdet.  

Gamla vägar mellan Stockfallet 
och Edsgatan finns kvar i form av 
väl upptrampade stigar i området.  

Ett antal gång- och ridstigar genom- 
korsar området. 

Framtid 

Gång- och cykelväg ska finnas längs den nya genomfartsvägen mellan Stormyrsga-
tan och Edsgatan. Denna ska även anslutas till busshållplatserna vid det nya tra-
fikmotet vid väg 63. Mellan bostadskvarteren, genomfartsvägen och Klarälvsbanan 
ska finnas förbindelsevägar för gående och cyklister. 

Viktiga målpunkter inom och i anslutning till området för fotgängare och cyklister 
är:  
Begravningsplatsen Busshållplatser vid väg 63 Höja golfbana 
Klarälvsbanan Stockfallets skola  Stormyrsgatan 
Motionsspår väster om väg 63. 

Kollektivtrafik 
Karlstadbuss har trafik alla dagar med buss nr 3 längs Stormysgatan till Furbråtsga-
tan i västra delen av Stockfallet.  

Värmlandstrafik har busstrafik med linjerna 400 och 625 på väg 63 samt med buss 
nr 401 på Edsgatevägen.  

Framtid 

För utbyggnad av begravningsplatsens första etapp beräknas ca 10 år och det är 
svårt att sia om hur snabbt den kommer att tas i anspråk och i vilken omfattning.  

Kollektivtrafik till begravningsplatsen och till nya bostadskvarter kommer under 
överskådlig tid att ombesörjas av Värmlandstrafiks bussar i första hand på väg 63 
men även på Edsgatevägen. Eftersom utbyggnadstakten kommer att ske successivt 
under lång period är det omöjligt att utgå från dagens turtäthet för att sia om beho-
vet. 

Karlstadbuss planerar idag ingen utökning norrut för att angöra begravningsplatsen 
eller framtida bostadsbebyggelse. 

Framtida vägar och GC-vägar inom området 
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Teknisk försörjning 
Vatten, spillvatten dagvatten 

Idag finns inga vsd-ledningar i om-
rådet. Projektering för utbyggnad av 
vatten och spillvatten till befintlig 
bebyggelse inom Edsgatan pågår. 
Avsikten är att kapaciteten i den ut-
byggnaden ska räcka även till den 
nya bebyggelsen inom och öster om 
programområdet.  

Framtid 

Bostadskvarter och verksamhetsom-
råde kommer att anslutas till det 
kommunala va-ledningsnätet som 
successivt byggs ut mot Edsgatan 
och sedan västerut. För begravnings-
platsens behov kan under en över-
gångsperiod enskild avloppsanlägg-
ning anordnas för att på sikt möjlig-
en ansluta spillvatten från begrav-
ningsplatsen till det kommunala nä-
tet. 

Dagvatten ska om möjligt infiltreras i marken eller anslutas till begravningsplatsens 
dagvattensystem. För verksamhetsområdet och bostadskvarteren i öster avvattnas 
området österut mot Edsgatan och Alstern. 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Trafikbuller 
Trafikbuller från väg 63 påverkar programområdet.  

Framtid 

För stillheten inom begravningsplatsen är det viktigt att kunna avskärma buller. 
Begravningsplatsområdet kan till vissa delar avskärmas för att minska bullerstör-
ningar inom gravkvarter. Bostadsbebyggelsen beräknas finnas på minst 450 m vil-
ket klarar riktvärden för boende inom programområdet. 

Luftkvalitet 
Trafiken på väg 63 påverkar luftkvalitén 
marginellt.  

Framtid 

Utbyggnad inom programområdet ses inte 
skapa någon försämring av luftkvalitén. Ett 
framtida krematorium inom begravnings-
platsområdet kommer att byggas med 
skyddsavstånd om minst 200 m till bostads-
bebyggelse och med de miljökrav som ställs 
vid tidpunkt för byggandet.  

Elektromagnetiska fält 

Två kraftledningar berör programområdet. I 
söder finns en 130 kV ledning och i öster en 
mindre 30 kV-ledning  

Framtida VA-ledningar inom området
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Framtid 

Hänsyn skall tas till kraftledningarna i kommande detaljplanering.  

Radon 

Den översiktliga markundersökning som gjordes av Karlstads kommun 1988 visar  
att marken inom programområdet är lågradonmark.  

Framtid 

I anslutning till detaljplanearbetet bör ändå radonförekomst undersökas inom om-
råde för framtida bostadsbebyggelse på grund av att tidigare undersökning är över-
siktlig och att gränsvärdena skärpts sedan 1988. 

Markvatten, dagvatten 
Avrinning från skogsområdena väste om väg 63 påverkar tillsammans med vägvat-
ten programområdet. Vattnet rinner i diken och samlas i en bäck som leder genom 
bebyggelsen mellan Aftonvägen och Morgonvägen vidare ner till sjön Alstern.  

Framtid 

Infiltrationsvatten från kistgravsområden klassas som avloppsvatten och bör ge-
nomgå reningssteg med efterföljande provtagning. Markvatten kommer att tas om 
hand och ledas bort tillsammans med dagvatten. Inom begravningsplatsområdet 
kommer vattnet att samlas i dammar och fördröjningsmagasin där kontroll av vatt-
net regelbundet ska ske. Befintliga dricksvattenbrunnar nedströms i anslutning till 
bebyggelsen öster om programområdet bedöms ej påverkas av begravningsplatsen. 
Anslutning till kommunalt dricksvatten kommer att ske innan begravningsplatsen 
tas i bruk. Provtagning på utgående vatten från begravningsplatsen ska säkerställa 
vattenkvalitén i brunnar såväl som i sjön Alstern. 

En utbyggnad av området innebär omhändertagande av dag- och markvatten. Med 
ett flertal kontrollpunkter inom området finns möjlighet att ha kontroll över even-
tuella föroreningar. 

Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning gjordes i november 2008 och uppdaterades 2010 Avstämning 
med länsstyrelsen skedde 11 mars 2010.. Slutsatsen blev att ett genomförande av 
planen inte kan medföra betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållning 
med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 5 kap, 18 § 
PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå i 
planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt ska behandlas: dagvattenutred-
ning, parkeringsbehov, markvattenföroreningar och ev. buller. Ett framtida krema-
torium miljöprövas i samband med bygglov 

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, 
kulturmiljö samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre stra-
tegierna som följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är in-
riktat på tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst 
handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.  

Kulturmiljökonsekvenser 
Kulturmiljöerna i området uppmärksammas och presenteras för besökande. De 
kommer att ingå i begravningsplatsområdet, men någon avsikt att förändra dem 
finns ej. 

Diverse störningar inom området 
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Mark- och grundvattenkonsekvenser 
Delar av begravningsplatsområdet kommer att fyllas upp 1-3 meter. Verksamhets-
område och område för bostäder kommer att utjämnas för att möjliggöra placering 
av byggnader. Lokalvägar, gc-vägar och parkeringsplatser kommer att byggas och 
hårdgöras. Öppna diken och vissa vattensamlingar försvinner. 

Konsekvenser för natur och landskap 
Inom begravningsplatsområdet sparas värdefull natur och vegetation som kan in-
lemmas i gravkvarter och parkrum av olika slag. Nya grupper av vegetation kom-
mer successivt att planteras inom området. 

Inom verksamhetsområdet planas marken ut och bebyggs. Huvuddelen av vegeta-
tionen försvinner. 

Inom bostadsbebyggelsen kan stråk av natur sparas som avgränsning mellan olika 
kvarter, men för övrigt försvinner en hel del skog i området. 

Hälsokonsekvenser 
Buller och föroreningar av luft och vatten från väg 63 bedöms vara marginell. Av-
ståndet till bostäder är så stort att bostäderna inte utsätts. Inom begravningsplatsen 
begränsas bullret av landskapets modellering. Luftföroreningar begränsas av vege-
tation och markvattenföroreningar kontrolleras regelbundet och kan förhindras eller 
åtgärdas via fördröjningsdammar i olika skeden.   

Enligt den översiktliga markundersökning som gjordes av Karlstads kommun 1988 
utgörs marken inom programområdet av lågradonmark. Radonförekomst i nom 
område för framtida bostadsbebyggelse skall undersökas i anslutning till detalpla-
nearbetet. 

Särskild hänsyn med skyddsavstånd till elektromagnetisk strålning från kraftled-
ningarna måste tas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringar måste göras för anslutning med planskild korsning till väg 63 samt 
för vägar och gc-vägar inom programområdet och för anknytning till målpunkter 
utanför programområdet (Klarälvsbanan, Stormyrsgatan…). Investeringar i va-
ledningar för anslutning till bostäder och verksamheter. 

Fortsatt arbete 

Kommande detaljplan 
Detaljplan för begravningsplats med omgivande verksamheter och bostadsbebyg-
gelse kommer att ske i ett sammanhang.  

Förstudier för anslutning med planskild korsning vid väg 63 har gjorts. Inom Tra-
fikverket pågår projektering för sk 2+1 väg förbi området och i samband med den-
na projektering bör hänsyn tas till angöringen till programområdet. 

Fortsatt bedömning av miljöpåverkan 
Inom detaljplanens ramar kommer fortsatt bedömning av miljöpåverkan beträffan-
de planens innehåll att ske. 

Samråd 
Samrådet kring planprogrammet föreslås samtidigt utgöra tidigt samråd för kom-
mande detaljplan.  
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