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Sammanfattning 

Karlstad kommun har efterfrågan på industrimark med möjlighet att ansluta till 

järnvägsburen transport. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att skapa nya 

tomter för lager, industri, kontor och industrispår i området. Detaljplanen tillåter på del av 

kvartersmarken byggnader på upp till 60 meter.  

Fyra alternativa lokaliseringar till Välsviken har utretts innan beslut av plats för 

detaljplanen togs. Flera av dem ligger nära till en större väg men relativt långt ifrån E 18. 

Samtliga har nära järnväg i form av Värmlandsbanan eller stickspår till den. Tre av 

alternativen har dåliga markförhållanden samt två av dem översvämningsrisk. Två av 

alternativen klarar inte av ytkraven. Två av dem ligger dessutom så att de direkt påverkar 

jordbruksmark. En så hög byggnad som 60 meter skulle troligen påverka 

landskapsbilden.  

Välsviken har setts som det mest lämpliga alternativet på grund av närheten till E 18 och 

Värmlandsbanan. Dessutom är markförhållandena bra.  

I detaljplanearbetets inledning gjordes en miljöbedömning som står till grund för om en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver göras samt hur den ska avgränsas om den behöver 

utföras. Miljökonsekvensbeskrivningen är till för att relevanta miljöfrågor införlivas i planen 

och bidrar till en hållbar utveckling. Aktuell miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har 

avgränsats till att innehålla: 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö 

 Landskapsbild 

Ett mindre område har höga naturmiljövärden som är viktiga för rödlistade arter vid den 

bäckdal som finns i området. I närheten av denna finns även en fast fornlämning som kan 

härledas från 1700-talet senare hälft. Kvartersmarken skär av och ökar barriären för 

naturmiljön och minskar sammanhanget som finns kvar för den fasta fornlämningen. Den 

fasta fornlämningen kan dock behållas. Måttlig negativ konsekvens bedöms för natur- och 

kulturmiljön i planområdet.  

Alsterdalen är närbelägen och har höga värden i form av riksintresse för kulturmiljövård 

och även landskapsbildsskydd. Eftersom det är tal om stora volymer av byggnader 

kommer landskapsbilden påverkas lokalt och på långt håll söderut mot Vänern. 

Landskapsbildsskyddet påverkas inte liksom riksintresset för kulturmiljövården som inte 

bedöms påverkas varken negativt eller positivt.  
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1. Inledning 

1.1 Detaljplanens syfte och omfattning 

Karlstad kommun har stor efterfrågan på industrimark. Området för Centrala Välsviken är 

sedan lång tid tillbaka utpekad i kommunens översiktsplan som ett framtida 

exploateringsområde i Karlstad kommun. Välsviken har ett bra läge för denna typ av 

verksamhet med närhet till E 18 samt järnväg i form av Värmlandsbanan.  

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att skapa nya tomter för lager, industri, 

kontor och industrispår i Välsviksområdet. Detaljplanens utbredning visas i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Flygfoto över området med detaljplaneområdet markerat. 

1.2 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen 

När ett program eller plan upprättas skall alltid en miljöbedömning utföras för att klargöra 

om programmets eller planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan 

enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken.  

Syftet med miljöbedömningen är att relevanta miljöaspekter skall införlivas i planen och 

bidra till att hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen, enligt miljöbedömningen anses 

medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

MKB: n ska möjliggöra en samlad bedömning och utgöra en del av underlaget för beslut 

om planen. MKB för en plan ska redovisa konsekvenserna vid ett maximalt utnyttjande av 

planens byggrätter.  

1.3 Avgränsningar och samråd 

Karlstads kommun har i sin behovsbedömning inför planarbetet för Välsviken 2:1 

avgränsat miljökonsekvensbeskrivningen till att innehålla de mest relevanta 

miljökonsekvenserna.  
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Karlstad kommun har i sin miljöbedömning avgränsat innehållet tematiskt att innehålla 

naturmiljö, kulturmiljö samt landskapsbild.  

Samråd har hållits internt inom kommunen samt med Länsstyrelsen den 26 respektive 29 

augusti år 2013. Under detaljplaneprocessen har möten hållits kontinuerligt med 

Trafikverket för att säkerställa att utvecklingen av framförallt Värmlandsbanan kan fortgå 

enligt deras planer. Detaljplanen med tillhörande MKB har samråtts med bland annat 

allmänheten samt berörda myndigheter och förvaltningar under vårvintern 2014. 

1.4 Lagstiftning och riksintressen 

1.4.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten. Bestämmelserna syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

Enligt denna lag är det kommunen som ansvarar för att planlägga användningen av mark 

och vatten genom exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  

1.4.2 Miljöbalken 

Miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken (SFS 1998:808). Miljöbalken innehåller 

regler som blir aktuella vid planering och utbyggnad av planer, som exempelvis regler om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 

 Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter 

 Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

 Den biologiska mångfalden bevaras 

 Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas 

 Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås 
 

I miljöbalkens andra kapitel anges allmänna hänsynsregler, som den som vidtar en 

åtgärd ska följa. Det är exploatören som har ansvar för att följa hänsynsreglerna, 

exploatören skall även stå för alla kostnader om skador uppstår. 

1.4.3 Kulturminneslagen 

I lagen om kulturminnen (SFS 1988:950) finns bestämmelser om bland annat fornminnen, 

byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 

Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap denna lag. Till varje fornlämning hör 

även ett fornlämningsområde, som även det är skyddat. Storleken på detta område beror 

på fornlämningens betydelse och karaktär och prövas av Länsstyrelsen. Det gäller 

oavsett om fornlämningen är känd sedan tidigare eller inte. Om ett ännu ej känt fornfynd 

påträffas ska detta anmälas till Riksantikvarieämbetet eller Länsstyrelsen. 
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1.4.4 Riksintressen 

Följande riksintressen finns vid aktuellt planområde se Figur 2. Hela Vänern med öar och 

strandområden är utpekat som ett riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet 

enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 

Alstersdalen öster om planområdet är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 

3 kap 6 §, Miljöbalken.  

 

Figur 2. Karta med riksintressen. Planområdet är markerat med en röd ring 

 

Värmlandsbanan, i direkt anslutning, söder om planområdet samt E 18, som går en bit 

norr om planområdet, är av Trafikverket utpekat som ett riksintresse för kommunikationer 

enligt 3 kap 8 § i Miljöbalken. Järnvägen är av internationell betydelse sträcker sig från 

Laxå till Charlottenberg och är mycket viktig för person- och godstransporter. Den 

ansluter till Västra stambanan vid Laxå och är en viktig länk i förbindelsen  

Stockholm-Oslo.  

1.4.5 Strandskydd 

Den sydvästra delen av planområdet ligger inom strandskyddat område enligt 7 kap 13 § 

miljöbalken.  
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1.4.6 Landskapskonventionen  

Sverige ratificerade 2010 den Europeiska landskapskonventionen, vilken trädde i kraft 

2011. Det innebär att vi förbundit oss att följa konventionens regler vid all 

landskapsplanering och -vård. I konventionen finns ordet landskap definierat och det är 

denna definition som vi idag oftast använder för att beskriva landskap när vi jobbar med 

det som objekt. Enligt definitionen är ett landskap: 

“ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer.” 

Konventionen begränsar alltså inte landskapet till i eller utanför staden, eller ens till de 

fysiska beståndsdelarna. Istället är det vår uppfattning av platser som vägleder oss. Och 

med tanke på att den mänskliga påverkar idag är global har vi svårt att finna områden 

som inte skulle falla inom definitionen. 

1.5 Kommunala planer  

1.5.1 Översiktsplan  

I Karlstad kommuns översiktsplan (2012) ingår aktuellt detaljplaneområde i ett större 

område för stadsutveckling. I detta begrepp avses bland annat bostäder, kontor, handel, 

lager och industri. Inriktningen är att mark ska reserveras för kunskapsintensiv 

verksamhet i området som ligger sydost om E18 tillika öster om aktuellt planområde. 

Mark föreslås för verksamheter som drar nytta av närheten till universitetet och goda 

kommunikationer liksom etableringar med personintensiv verksamhet som med fördel 

drar nytta av pendelstationen i Välsviken. I översiktsplanen anges ingen noggrannare 

markanvändning än begreppet verksamheter för den nu aktuella detaljplanen, vilket i en 

vidare benämning kan vara handel, kontor och industri exempelvis.  

1.5.2 Planprogram 

År 2011 tog Karlstad kommun fram ett planprogram över centrala Välsviken. I 

planprogrammet pekas största delen av det nu aktuella detaljplaneområdet ut för 

industriverksamhet och handel. Vid tiden för framtagandet av planprogrammet 

planerades en återvinningscentral i området, planer som inte längre är aktuella för 

området. Södra delarna av planområdet, närmast järnvägen föreslogs till 

järnvägsutveckling för bland annat dubbelspår och en rangerbangård. Den östra delen av 

planområdet föreslogs för kontor och handel i planprogrammet.  

Planprogram för Centrala Välsviken, antogs 2011, planprogrammet ligger som grund för 

detaljplanen. 

1.6 Höjdsystem 

Miljökonsekvensbeskrivningen använder sig genomgående av höjdsystem RH2000. 
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2. Alternativ 

2.1 Bakgrund och metod  

Karlstads kommun har idag brist på industrimark och speciellt industrimark med 

spåranslutning. Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansökt hos 

stadsbyggnadsförvaltningen om planuppdrag för mer verksamhetsmark med 

industrispårsanslutning. Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden i 

september 2013. Därmed fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för del av Karlstad Välsviken 2:1. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 

detaljplanen i samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från bland 

annat teknik- och fastighetsförvaltningen, kommunledningskontoret och trafikverket. 

Under arbetet med framtagandet av detaljplanen för del av Välsviken 2:1 har 

kontinuerliga möten hållits med stadsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp. Mötena i 

början av planprocessen upptogs mycket av diskussioner om lokaliseringsfrågan. 

När en detaljplan ska upprättas eller ändras görs en bedömning om planen kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller inte, enligt 6 kap 11§ miljöbalken (MB). 

Kommunen kom fram till att det finns risk för betydande miljöpåverkan vid genomförandet 

av detaljplanen. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram (enligt 4 kap 

34§ plan-och bygglagen (PBL 2010:900). Läs mer om detta under det inledande kapitlet 

1.2 och 1.3. 

Vid planering för industri på tidigare oexploaterad mark ställs höga krav utifrån ett antal 

aspekter. Miljöbalken (MB) behandlar exempelvis lokaliseringsprincipen i 2 kap 6 § MB 

som anger att för en verksamhet som tar i anspråk ett markområde ska bästa plats väljas 

med hänsyn till att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljö. Ytterst ska mark användas till det som den utifrån 

miljöbalkens hushållningsprinciper i 3-4 kap MB kan anses mest lämplig för med hänsyn 

till beskaffenhet, läge och behov.  

2.1.1 Viktiga kriterier för val av plats  

Vid lokaliseringen av kommunens behov av industritomt med järnvägsanslutning finns en 

rad olika faktorer att ta hänsyn till. Viktiga kriterier är exempelvis yta, geotekniska 

förhållande, tillgänglighet för transporter avseende väg och järnväg, planfrågor och 

investeringsbehov.  

De platser som inte uppfyller kriterierna, se Tabell 1, har valts bort tidigt i processen och 

finns därmed inte beskrivna som alternativa platser. Bråtebäcken är ett sådant exempel.  

Tabell 1 Kommunens kriterier för val av platsen till detaljplanen 

Yta ska vara minst 5 hektar 

Transporter 

platsen ska kunna anslutas till större 

vägnät helst E 18 

platsen ska genom stickspår kunna 

anslutas till järnvägsnätet 

Investeringsbehov 
utredningsbehov och följdinvesteringar 

bör beaktas 

Planfrågor 

tänkbar utveckling av området, 

planläget, stadsbild/landskapsbild i 

området bör tas i beaktan Möjlighet att 

bygga lagerbyggnad i upp till 60 meter 

Geotekniska 

förhållanden 

marken ska vara stabil med goda 

grundläggningsförhållanden 
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Bråtebäcken har många fördelar men saknar ett av de viktigaste kriterierna nämligen, 

möjlighet till järnvägsanslutning. Platsen är därför inte aktuell. 

De platser som studeras som alternativa platser är Ilanda, Örsholmen och de två lägena i 

Vålberg, läs vidare under 2.4. Den plats som MKB: n förordar är Välsviken, del av 

Välsviken 2:1, läs vidare under 2.3. 

2.2 Nollalternativ 

En MKB ska alltid innehålla en beskrivning av huvudalternativet, i detta fall planförslaget, 

och en jämförelse med ett nollalternativ. Det ska spegla den sannolika utvecklingen av 

området om planförslaget inte genomförs, MB 6 kap 12§ punkt 2. 

I detta fall innebär nollalternativet att planområdet inte exploateras, det vill säga att 

området förblir oexploaterat och är som idag. 

2.3 Huvudalternativet  

Del av Välsviken 2:1 ligger cirka 5 km öster om Karlstads centrum. Området är cirka 14 

hektar stort och består idag av blandskog i kuperad terräng. I den nordligaste delen är 

marknivån som högst på +65 meter och den lägsta marknivån ligger i söder på 

+47 meter. Området är välförsett vad gäller transporter. E 18 ligger strax norr om 

Välsvikens handelscentrum och järnvägen Värmlandsbanan ligger i söder och följer 

planområdets gräns i syd. Det bor inga människor i området, förutom de som bor i 

Välsvikens gamla bangårdshus, beläget längs Värmlandsbanan i söder. En fast 

fornlämning sammanfaller med bäcken som rinner i planområdets västra del. I övrigt finns 

ett industriområde väster om planområdet och skog öster om. Målpunkter i området är 

Välsvikens handelsområde, Välsvikens järnvägshållplats och Frödingleden. 

Detaljplanen syftar till att skapa verksamheter för industri, lager, kontor och 

industristickspår. Se förslag till utbredning av detaljplanen i Figur 3.  

 
Figur 3. Förslag till detaljplanens utbredning och bestämmelser december 2013 
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Detaljplaneområdet ligger delvis i en svacka och den andra delen på en höjd. Läget för 

kommunikationer är bra vilket är viktigt för att lätt kunna anlägga industristickspår. För att 

kunna ansluta spåret till Värmlandsbanan krävs att marken schaktas samt sprängs.  

Enligt detaljplaneförslaget får 50 % av kvartersmarken bebyggas. I den nordligaste 

respektive den sydligaste delen tillåts en högsta bebyggelsehöjd på 15 meter. I den 

mellersta delen av planområdet, tillåts tre olika höjder på byggnaderna, nämligen 15, 30 

respektive 60 meter. Högst 10 % av fastigheten föreslås få en högsta byggnadshöjd på 

30 meter och 2 % av fastigheten får bebyggas upp till 60 meter. Mot gång- och 

cykelvägen, norr om planområdet lämnas en remsa på cirka 10 meter för träd och 

buskvegetation. Väster om kvartersmarken finns ett område med naturmark som omger 

en del av höjden samt den bäck som finns där. I mitten av naturområdet ligger en fast 

fornlämning. Det är grunden till Välsvikens gamla gård som ligger under mark som till 

största del är gräsbetäckt. I samförstånd med länsstyrelsen har ett skyddsavstånd om 50 

meter skapats till industrimarken. 

Öster om kvartersmarken föreslås en lokalgata som ersätter den som finns idag. 

Lokalgatan ner till tåghållplatsen flyttas österut för att skapa mer byggbar kvartersmark. 

Två körbanor föreslås som ger möjlighet att två tunga fordon kan mötas med en separat 

gång- och cykelväg samt två diken på vardera sidan. 

Väster om kvartersmarken föreslås naturmarken behållas. Ett område norr om järnvägen 

reserveras för industristickspår och serviceväg. En dagvattenutredning har gjorts för 

detaljplanen där flödet för industristickspåret, kvarters-, och gatumarken har beräknats. 

För att inte släppa ut för högt flöde i bäcken vid maximalt flöde föreslås tre 

dagvattendammar inom kvartersmarken. 

2.4 Alternativa lokaliseringar 

Fyra lokaliseringsalternativ har studerats, förutom huvudalternativet Välsviken, nämligen 

Ilanda, Örsholmen, Vålberg norra och Vålberg södra, se lägena i Figur 4. 

 
Figur 4 Karta med ungefärlig redovisning av huvudalternativet samt lokaliseringsalternativen. 
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2.4.1 Ilanda 

Ilanda ligger, väster om Skåre, cirka 8 km från Karlstads centrum. Platsen som är aktuell, 

Ilanda 1:68, ligger väster om väg 62, som går mellan Karlstad och Sysslebäck. Platsen 

utgörs av jordbruksmark och används idag för jordbruksändamål. Det finns gott om mark, 

70 hektar, som ägs privat. Området saknar detaljplan och ligger cirka 8 km från E 18. 

Järnvägen ligger norr om området för eventuell stickspårsanslutning. Området har endast 

anslutning till väg 62 som åkeranslutningar. Ny anslutning behöver anläggas för att 

angöra området.  

Marken i området har besvärliga grundläggningsförhållanden som fordrar grund-

förstärkningsåtgärder. Området påverkas till stora delar av såväl Klarälvens 200-årsflöde 

liksom 100-årsflödet. Väg 62 och Värmlandsbanan avgränsar 50-årsflödet från att 

påverka området. (MSB 2013) 

Bedömning: 

Platsen bedöms inte som lämplig på grund av dåliga markförhållanden. 

Stadsbildsmässigt skulle lagerbyggnader med höjder upp till 60 meter troligtvis ge stor 

inverkan på landskapsbilden i omgivningen. Det är ovisst om marken går att komma åt då 

privatpersoner äger marken. Bra anslutning till större väg saknas. Avståndet till E 18 är 

en nackdel dessutom har området översvämningsrisk.  

2.4.2 Örsholmen  

Industriområdet Örsholmen är en del av Karlstad och ligger cirka 3 km sydöst om 

centrum. Den aktuella platsen (Morgonvinden 1 och 2, Tornadon 4 samt Sjövinden 6) 

ligger på mellersta Örsholmen, intill Örsholmsälven vid Blekegatan. Området ligger cirka 

3,5 km söder om E 18, inne i ett industriområde. Ytan är cirka 7 hektar och det finns, 

enligt plan, möjlighet att anlägga stickspår. De 7 hektaren är uppdelade i tre mindre 

områden som inte är sammanhållna, området delas av Blekegatan och Regnvindsgatan. 

Tidigt i planprocessen, av detaljplanen för del av Välsviken 2:1, då arbetsgruppen 

diskuterade lokaliseringsfrågan, gällde tre äldre stadsplaner för området: Spl 55/1974, 

Spl 52/1970 och Spl 98/1976. Den huvudsakliga markanvändningen i dessa planer var 

industri, järnvägs- och motortrafik samt natur. Området blev sedan aktuell för ny 

planläggning.  

Under 2014 har “Detaljplan för Örsholmen/Blekegatan” vunnit laga kraft, där delar av den 

aktuella platsen ingår. Den nya detaljplanen medger bland annat industri och 

industrispår. Genomförandetiden är fem år från det datum planen vann laga kraft  

(2014-07-16) och genomförandetiden går ut 2019-07-17. 

Marken ägs idag av kommunen. Marken består av sand. Det råder stor 

översvämningsrisk i området, då området ligger lågt, på cirka +46,5. Området är utsatt för 

översvämningsrisk både från Klarälven och från Vänern. Vid 200-årsflödet i Klarälven 

påverkas området i begränsad omfattning och vid ett 100-årsflöde är påverkan endast 

marginell.  

Bedömning: 

Platsen är inte aktuell då ytorna inte går att utnyttja optimalt. Det kan bli svårt att få in 

tillräckliga ytor för byggnader och samtidigt erbjuda en god logistik. Andra negativa 

faktorer är avståndet och anslutningen till E18 samt den påfallande översvämningsrisken 

i området. 
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2.4.3 Vålberg, norra  

Den aktuella platsen (Gerrud 5:1) ligger inom tätorten Vålberg, cirka 20 km väster om 

Karlstads centrum. Placeringen ligger nordost om Vålbergs tätortscentra, i höjd med 

Älvsbyhus fabrik. Området är cirka 19 hektar varav 8,5 hektar är byggbar yta. Idag brukas 

den aktuella åkermarken som ägs av kommunen. Området är detaljplanelagt för industri 

och järnvägstrafik (Detaljplan 90-P2008-49). Genomförandetiden har gått ut. Platsen 

ligger i ett kulturlandskap och i ett fornlämningsområde. Detaljplan medger tre höjder 

inom området: 9,7 respektive 5 meter (fallande höjder i nordlig riktning). Enligt 

detaljplanen ska byggnaders volym och höjd anpassas till platsen. Området ligger mellan 

Långgatan (väg 664, går mellan Vålbergs centrum och Karlstad) och Industrivägen 

(väg 695, mot Edsvalla). För tunga transporter ligger närmaste lämpliga anslutning till 

E 18 cirka 5 km från platsen. Vägen dit är länsväg 664. Järnväg finns väster om planen, 

industrispårsanslutning till platsen går att dras från Älvsbyhus stickspår. Marken i området 

har, enligt gällande detaljplan, dåliga grundförhållanden och förstärkning krävs i samband 

med exploatering.  

Bedömning: 

Platsen bedöms inte som lämplig då byggnader på upp till 60 meter skulle ge stor 

inverkan på landskapsbilden i kulturlandskapet. Markens stabilitet är osäker och anses 

därför inte tillförlitlig. Avståndet och färdvägen till E18 är också en nackdel. 

2.4.4 Vålberg, södra 

Platsen (Ris 1:7) ligger inom tätorten Vålberg, cirka 20 km väster om Karlstads centrum. 

Området ligger söder om Gerrud 5:1, som beskrivs ovan, 2.4.3. Området utgörs idag av 

skog och ängsmark. Kommunen äger marken. Området är främst planlagt för industri. Tre 

planer gäller för området: DP- 90-P2008-49 som medger industri och järnvägstrafik, OB-

92-2003/08 vars syfte är att områdesbestämmelserna är till för att undvika att byggnader 

placeras inom område där det finns risk för ras och skred och BPL-650/1971 som medger 

industriändamål. Högsta tillåtna höjd på bebyggelse är 10 meter, i begränsad omfattning 

kan silobyggnader tillåtas till 16 m. 

Området ligger söder om Långgatan, väg 664, (går mellan Vålbergs centrum och 

Karlstad). För tunga transporter ligger närmaste lämpliga anslutning till E 18 cirka 5 km 

från platsen. Vägen dit är länsväg 664. Järnväg finns cirka 300 meter bort, i väster. 

Stickspårsanslutning till platsen är möjlig genom det befintliga stickspåret som går till 

Älvsbyhus, på tomten intill. De geotekniska förhållandena är, enligt planen från 1971, 

delvis komplicerade. Norsälvens branta stränder är ras- och skredkänsligt. Enligt den 

områdesbestämmelseplan som tagits fram (år 2003) bedöms ett avstånd på 300 meter 

från älvstranden vara skredkänsligt. Detta innebär att endast den nordligaste delen av 

platsen är lämplig att bebyggas. Det innebär att yta som kvarstår för industrimark endast 

är 3 hektar (från den ursprungliga ytan på 10 hektar). 

Bedömning: 

Platsen är inte aktuell då ytan för industri är för liten. Markens stabilitet är inte tillförlitlig på 

grund av ras- och skredrisk. Likt planområdet i Gerrud kan byggnader i detta läge ge stor 

inverkan på områdets landskapsbild. Avståndet och färdvägen till E 18 är också en 

nackdel. 
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2.5 Motivering till val av huvudalternativ 

2.5.1 Sammanställning  

Tabell 2 Sammanställning över för- och nackdelar med de olika lokaliseringsalternativen 

Lokalisering 

 

Fördelar Nackdelar 

Ilanda + Bra befintliga förhållanden med stora 

och plana ytor 

+ Närhet till järnväg 

- I dagsläget jordbruksmark (3 kap 4§ 

MB) 

- Kommunen saknar rådighet över 

marken. 

- Dåliga markförhållanden 

- Ny anslutning till området måste 

anläggas. 

- Översvämningsrisk 

Örsholmen + Befintligt industriområde 

+ Närhet till järnvägsspår  

- Ytorna är inte tillräckligt stora 

- Befintligt vägnät till E 18 är 

undermåligt 

- Översvämningsrisk 

Vålberg norra + Planerat industriområde 

+ Närhet till järnväg, med stickspår  

- Området ligger långt ifrån E 18 

- Dåliga markförhållanden 

- Påverkar landskapsbilden i 

kulturlandskapet 

Vålberg södra + Planerat industriområde 

+ Närhet till järnväg, med stickspår 

- Området ligger långt ifrån E 18 

- Dåliga markförhållanden 

- Ras- och skredrisk 

2.5.2 Kommentar till val av huvudalternativ  

Efter en helhetsbedömning av kriterierna som studerats på de olika platserna har 

framkommit att Välsviken är det bästa alternativet. Här tillgodoses kommunens behov av 

verksamhetsmark med spåranslutning. Närheten till E 18 är också avgörande eftersom 

det är viktigt med transportvägar till övriga platser i Sverige. I Välsviken finns tillräckliga 

ytor med bra markförhållanden och platsen kan klara en höjd på 60 meter.  

Platserna i Ilanda, Vålberg samt Örsholmen har närhet till järnväg men avståndet till E 18 

är för långt bort. Andra negativa faktorer är bland annat markstabilitet, rådighet av mark 

och inverkan på landskapsbild. 

2.5.3 Koppling till Översiktsplan 2012 och annan kommunal planering  

Översiktplan 2012 föreslår verksamheter och utredningsområde avseende 

växlingsbangård för aktuellt planområde. I området öster om planområdet är intentionen 

en blandad bebyggelse för bland annat kunskapsintensiva företag. Ett område sydost om 

aktuellt planförslag föreslås för rekreation respektive markreservat för bostäder. Väster 

om detaljplaneområdet finns industrier. De föreslagna verksamheterna för det nu aktuella 

planområdet är lager, industri, kontor och järnvägsområde (UJKT) vilka är förenliga med 

ÖP 2012. Den föreslagna planeringen kan påverka den tidigare planeringen i viss 

omfattning men omöjliggör inte den framtida planeringen. 

Planprogram för centrala Välsviken antogs av stadsbyggnadsnämnden i november 2011 

och ligger till grund för den kommande detaljplaneringen i området. I programmet föreslås 

aktuellt område för industri, trafikområde för järnväg samt natur. Industriområdet föreslås 

vidare i programmet för storskalig verksamhet där handel ingår. Det nu aktuella 

detaljplaneförslaget överensstämmer väl med planprogrammet. 
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Tågpendelstationen används idag i liten skala men planeras få en mer framträdande roll i 

den kommande planeringen i områdena i öst, i enlighet med ÖP 2012 (kunskapsintensiva 

företag och bostäder). 

Värmlandsbanan är ett riksintresse för kommunikation. Hela Välsvikenområdet spelar en 

viktig roll i flera kapacitetshöjande åtgärder som planeras för Värmlandsbanan. 

Åtgärderna togs fram i en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes 2013, inom projektet ”Tåg 

i tid”. Som åtgärder ryms exempelvis flytt av bangård från Karlstad C till Välsviken såväl 

som utbyggnad av Värmlandsbanan med mötesspår och nya växlar i Välsviken. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har uppdrag på att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 

för hela Välsviken (området mellan Kroppskärrssjön och Alsterdalen samt E 18 och 

Vänerstranden). Arbetet med på detaljplan för ny rangerbangård har även påbörjats inom 

kommunen. 
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3. Förutsättningar och miljökonsekvenser 

3.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av konsekvensernas betydelse värderas konsekvenserna utifrån 

nedanstående skala, se Tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Bedömningsgrunder för värdering av miljökonsekvenser. 

Värdering 

 

Bedömningsgrund för värdering 

Stor negativ konsekvens (---) Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt 

med aktuellt miljöintresse. 

Måttlig negativ konsekvens (--) Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper 

människor drabbas, konflikt med intresse. 

Liten negativ konsekvens (-) Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men 

behöver ej innebära skada. 

Likvärdigt med nollalternativet 0 Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. 

Liten positiv konsekvens (+) Värdet förstärks något. 

Måttlig positiv konsekvens (++) Värdet förstärks genom att tidigare skador 

åtgärdas. Miljöupprustning. 

Stor positiv konsekvens (+++) Nya värden tillförs. 

 

3.2 Naturmiljö 

Det här kapitlet tar upp och beskriver geologiska förhållanden, förutsättningar och 

konsekvenser för biologisk mångfald, skyddsvärda arter, ekologisk känslighet, 

områdesskydd, värdefulla biotoper, grönstruktur, fragmentering och förlust av habitat.  

Hotade arter klassificeras enligt ett system som bygger på risken att dö ut, de olika 

nivåerna förklaras i Figur 5. Arter som klassificerats NT, VU, EN, CR och RE räknas som 

rödlistade. Till hotade arter räknas de som klassats som CR, EN och VU. Kunskapsbrist 

är arter där så lite är känt att arten inte kan sättas i någon kategori. Dessa arter skulle 

kunna tillhöra vilken kategori som helst om mer kunskap fanns. 

 

Figur 5. Rödlistan 2010. 

Rödlistekategorier 
RE: Nationellt utdöd 
CR: Akut hotad 
EN: Starkt hotad 
VU: Sårbar 
NT: Nära hotad 
LC: Livskraftig 
DD: Kunskapsbrist 
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3.2.1 Förutsättningar 

På den högsta punkten i planområdet finns utsikt över omgivningen från berget. 

Berggrunden innehåller granit, granodiorit, monzonit m.m. Jordarterna består av 

sedimenterat material med sand, lera och svämsand. Söder om järnvägen, runt 

Kroppkärrsbäcken består jordarten till största delen av sand (SGU). Runt järnvägen finns 

fyllnadsmaterial med överbyggnadsmaterial för järnväg. Uppgifter om sträckan närmast 

järnvägen från Landsarkivet i Göteborg visar marken under vegetationsjordlagret runt 

banan från järnvägstavla 324+930 – 325+540 består av varvig lera med silt och 

sandskikt. Där är lerans mäktighet 8 meter och det finns tryckbankar på vardera sidan av 

järnvägen (Trafikverket 2013). Berggrunden är sur men svavelkis påträffades inte vid 

undersökning av berget i området, vilket tyder på att det är låg risk för försurning av mark 

och vatten vid exempelvis uppläggning av sprängsten (Kleven 2014). Den nordöstra 

delen av området består av uppvuxen blandskog med övervägande delen barrskog. Den 

sydöstra delen är kalhuggen med uppväxt sly. Nedre delen av terrängen, strax norr om 

hållplatsläget för Värmlandsbanan vid Välsviken är sumpigt med ungskog.  

I samband med att stadsbyggnadsförvaltningen påbörjade arbete med att ta fram en 

fördjupad översiktsplan över Välsviken genomförde natur- och park en naturinventering. 

Den studerade hela Välsviken och pekade ut områden som har höga naturvärden eller 

rekreationsvärden och/eller bör studeras vidare. Inom planområdet för detaljplanen, del 

av Välsviken 2:1, pekades två områden ut, dels området längst i väster (delar av den 

föreslagna naturmarken) och dels området kring tåghållplatsen. Området längst i väster 

ansågs kunna ha höga naturvärden, denna inventering låg sedan bakom beslutet att i 

detaljplanen låta Skogsvårdsstyrelsen studera vidare området. Det andra området som 

inventeringen pekade ut var området kring tåghållplatsen. Området kring hållplatsen 

pekades ut då det ansågs vara extra viktigt hur området utformades utifrån en 

trygghetsaspekt. I natur- och parks inventering ansåg man att området närmst hållplatsen 

bör planteras eller att verksamheter med sena dygnstider förläggs här istället för 

naturmark för att öka trygghetskänslan i området. 

Skogsstyrelsens inventering beskriver ett 2 hektar stort skogsområde i detaljplanens västra del. En bäck korsar 
skogsområdet. Skogsmiljöerna runt bäcken består av lövträd med magra hällmarker i öster och i väster tidigare 
öppen mark/industrimark. Området delas in i fyra olika objekt se beskrivningar nedan samt karta i Figur 6. 
Rödlistade arter i området och dess miljöförhållanden sammanställs i Tabell 4 

 Tabell 4 Sammanställning av rödlistade arter i planområdet samt i dess närhet.(Källa: Artdatabanken) 

Rödlistade arter 

 

Lokal Miljöförhållanden 

Mindre hackspett 

(Dendrocopos minor) NT 

- Välsvikstjärnet 

- Objekt 1 och 3 

skogsstyrelsens 

inventering 

Lever i löv- och blandskog med förekomst av 

äldre lövträd. Födosöker vintertid även i äldre 

grandominerad skog. Lokalt kan även grov 

bladvass vara viktig vintertid. För sin häckning 

krävs döda lövträd. 

Jättesvampmal 

(Scardia boletella) NT 

Objekt 3, 

skogsstyrelsens 

inventering 

Fjärilen lever i mer eller mindre orörd gammal 

löv- eller blandskog, särskilt sådan med björk 

och bok. Larven lever i tickor, bland annat 

fnösketicka. 
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Objekt 1 är en relativt opåverkad bäckdal med stort inslag av grova lövträd och är 

0,73 hektar. Rödlistade arter i området är mindre hackspett (NT). Signalarter som finns i 

området är ormbär, stjärtmes och entita. Särskild hänsyn som föreslås för att bevara 

området, är att öka andelen lövträd i närområdet och skapa död ved, samt att bevara 

bäckdalens lopp.  

Objekt 2 är en vacker ravinbildning med branta och höga slänter med naturvärden. I 

området består skogsbeståndet övervägande av gran, men även löv. En del granar är 

mycket grova, över 50 cm i diameter. Fuktigheten i ravinen är gynnsam för lavar och 

mossor. Signalarter i området är stubbspretmossa, hasselmossa, ormbär och skogssallat.  

Objekt 3 är ett klibbalkärr med sand- och grusvallar, även det med naturvärden. Det finns 

torrträd med klibbticka och lågor av gran i området. Rödlistade arter som påträffats är 

jättesvampmal (NT) och mindre hackspett (NT).  

Objekt 4 är en blandskog i östvänd sluttning med grova björkar, ek, rönn, asp och sälg. 

Där växer även hassel och brakved och det finns sparsamt med död ved. Objektets 

naturvärden har bedömts som måttliga. (Skogsstyrelsen 2013) 

 

 

Figur 6 Plankarta med Skogsstyrelsens inventerade ytor ungefärligt inritade. Ljusgrön=objekt 1, gul=objekt 2, 
orange=objekt 3, röd=objekt 4. Källa: Karlstad kommun med underlagsmaterial fr Skogsstyrelsen. 
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Då skogsstyrelsen i samband med sin inventering hittat den rödlistade arten mindre 

hackspett har en kompletterande fågelinventering genomförts med samma avgränsning 

som skogsstyrelsens inventering. Inventeringen genomfördes genom fyra fältbesök under 

perioden 31 maj- 23 juni 2014.  Totalt observerades 26 st olika fågelarter, för resultat se 

Tabell 2 i Fågelinventering vid Välsviken. Inventeringen hittade ingen häckning av mindre 

hackspett och inte heller häckning av någon annan rödlistad fågelart i området. Men 

området ingår i en större trakt där arten är bofast, till exempel Kaplansholmen och nedre 

delen av Alsterdalen – båda 1,5 km från platsen.  

Utredningen föreslår att kompensationsåtgärder ska genomföras vid en exploatering för 

att främja den mindre hackspetten i området, se 3.2.4.2. (Mangsbo 2014) 

3.2.1.1 Beskrivning av omgivande naturmiljö samt grönstruktur 

Programområdet Välsviken, är beläget öster om Kroppkärssjön, strax sydost om 

Rävberget och väster om Alsters herrgård. Värdefulla naturområden finns i områdets 

närhet. I väster finns Kroppkärrssjön, och i öster Alsterdalen, som enligt kommunens 

naturvårdsprogram klassats till mycket högt naturvärde (klass 2) och naturvärden av 

regionalt intresse. Från Kroppkärrssjön rinner Kroppkärrsbäcken vidare ut i 

Välsvikstjärnet, som klassats till högt naturvärde (klass 3) och naturvärde ur lokalt 

perspektiv. I närheten av Välsvikstjärnet rinner Klarälvens nedre lopp ut i deltat med 

högsta naturvärden (klass 1). Välsvikstjärnet består av svämsand från Klarälven och 

mindre bäckar från omgivningen rinner ut i tjärnet. En av dessa bäckar passerar genom 

planområdet. Välsvikstjärnet har värden för fågellivet, bland annat brun kärrhök, mindre 

hackspett, trastsångare och rördrom. Kroppkärrssjön har tidigare hört samman med 

Klarälven, men har snörts av till en restsjö som numera fungerar som en näringsrik 

fågelsjö. Under senare år har åtgärder gjorts för att återskapa sjön som fågelsjö, då den 

vuxit igen efter 1960- och 70 talet. Flera vadarfåglar använder sjön som rastlokal, men 

den är även attraktiv för tättingar, måsfåglar och andfåglar. Rävberget öster om 

Kroppkärrsjön domineras av hällmarkstallskog (Karlstads kommun 1995).  

Överlag sett så omges området av värdefulla naturområden i tätortens ytterkanter.  

Karlstad upprättade 2001 ett grönstrukturprogram. I programmet anges att några mål är 

att; ”Karlstads utveckling ska grundas på ett ekologiskt hållbart synsätt och kärnområden 

för biologisk mångfald bevaras”, ”Vid planering av nya exploateringsområden ska 

grönstrukturen bevaras”, ”Vid stadens expansion ska gröna kilar bevaras in i de nya 

stadsdelarna”. Runt om tätorten finns flera områden som är viktiga för den biologiska 

mångfalden i kommunen. Gröna stråk är värdefulla spridningsvägar som knyter samman 

strövområden och stadsdelar med varandra. I det här området finns Alster- som är ett 

stråk som binder samman Alsterdalen med Karlstads östra delar. Det nämns i 

programmet att ytterligare stråk mot nordväst skulle vara positivt för tillgängligheten mot 

Kronoparken. Även Norra Vänerskärgården är en stor tillgång för rekreation- och fritid. 

Stora trafikleder, så som E 18, riksväg 61, 62, 63, Hammaröleden och Örsholmsleden 

utgör stora barriärer i tätorten (Karlstad kommun 2001). 

3.2.2 Konsekvenser av nollalternativet  

Nollalternativet är en situation om projektet inte inträffar och markanvändningen blir 

oförändrad. Skogsområdet kommer att finnas kvar och ingen ytterligare barriäreffekt 

förväntas uppstå. Området kan knytas samman med befintlig grönstruktur vilket är positivt 

för biologisk mångfald.  
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3.2.3 Konsekvenser och åtgärder i byggskedet  

Ett opåverkat skogsområde och berg tas i anspråk för kvartersmarken, vilket i sig är direkt 

negativt för naturmiljön i närområdet. Vid anläggandet av stickspåret, kommer även en 

del av klibbalkärret (beskrivet som objekt 3) att fyllas ut. I samband med arbetet kommer 

lövträd att behöva tas ned, vilket påverkar mindre hackspett negativt. Vid utfyllnaden 

minskar andelen klibbalkärr, som är en del av jättesvampmalens livsmiljö. 

Kompensationsåtgärder föreslås se rubrik 3.2.3.2. Resterande del av bäckmiljön samt 

ytterligare mark inom naturmark kommer att skyddas i byggskedet och påverkas inte.  

Naturområdet i väster runt bäckmiljön bedöms inte påverkas av något fysiskt ingrepp i 

byggskedet. I samband med ombyggnationen kommer schaktarbeten medföra ökade 

transporter och tillfälliga upplagsplatser där urgrävda massor tillfälligt placeras inom 

kvartersmark. Spridning av sediment och eventuella föroreningar kan ske dels genom 

damning, men även genom transport i grund- och ytvatten. Damning i arbetsskedet är ett 

arbetsmiljöproblem och kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning.   

För rastande och häckande fåglar, men även för andra djur, är verksamheten negativ 

under den tid som arbetet pågår. Naturmiljön och skogsområdet kan komma att väljas 

bort som häckningsmiljö under byggskedet på grund av den störning som verksamheten i 

byggskedet medför. Vid exploateringen tas ett opåverkat skogsområde i anspråk, vilket i 

sig medför en barriäreffekt österut. Möjligheten att uppleva bäckmiljön som en opåverkad 

bäckdal minskar i och med exploateringen av området. Värdet på kvarvarande 

grönområde minskar något i och med detaljplaneförslaget. 

3.2.3.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

En liten del av bäckravinen kommer att fyllas ut resterande del, såsom alkärr och 

lövsumpskogar, är känslig för åtgärder som innebär markskador, t ex grävning eller 

körning med tunga maskiner som kan påverka hydrologin negativt. Bäckmiljön och 

närmiljön kommer att sparas som naturmark och ska inte påverkas av byggnationen. 

Skog och mark som inte ska bebyggas skyddas under byggtiden.  

Tillfälliga massor, så som sprängsten, behöver läggas upp på ett säkert sätt. Åtgärder 

behöver anpassas specifikt för platsen för omhändertagande av spillvatten och 

ytavrinning, för att undvika läckage av föroreningar och partiklar till bäcken. Anläggande 

av särskilda slamfällor kan vara nödvändigt. 

Besiktning och stickprovskontroll ska ske i byggskede för att kontrollera föroreningar som 

kan uppstå i samband med sprängningsarbeten.  

3.2.3.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

Inga särskilda kompensationsåtgärder föreslås i byggskedet, för kompensationsåtgärder i 

driftskede, se kap 3.2.4.2. 

3.2.4 Konsekvenser och åtgärder i driftskedet  

Exploateringen av aktuellt planområde medför ett fysiskt intrång i ett skogsområde med 

höga naturvärden. Utbyggnaden av planområdet innebär att grönstråket mellan Alster 

och upp mot Rävberget försämras. Naturmarksarealen (grönområde) minskar i området i 

och med avverkning av skogsmark vid utbyggnaden. Denna effekt är permanent på lokal 

nivå. När del av klibbalkärret och döda träd med fnöskticka tas bort, påverkas 

jättesvampmalens livsmiljö och reduceras på platsen. För att motverka förlusten av 

andelen naturmark föreslås kompensationsåtgärder för att gynna lövskogsmiljöer samt 

bildande av död ved, vilket är gynnsamt för bland annat fågellivet, se 3.2.4.2. 
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Iordningställandet av marken för kvartersmarken innebär att en bergsskärning skapas. 

Skärningen är som högst cirka 10 meter. Vattnet kommer att sänkas lokalt men 

bedömningen är ändå att bäcken inte påverkas då den avvattnar ett stort område 

uppströms. Sammantaget bedöms konsekvenserna som måttligt negativa.  

Ur ett grönstrukturperspektiv är det även viktigt att ta hänsyn till exploateringar i 

närområdet. Förlust av flera naturområden leder till fragmentering i landskapsstrukturen. 

Detta kan i så fall leda till en ackumulerad miljöeffekt.  

3.2.4.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

Det vatten som avleds från området behöver tas om hand innan det leds vidare till 

recipient eller dagvattenledningsnät. Föroreningar behöver avskiljas innan vattnet når 

recipienten. Dammen bör göras så att den går att stänga av för att förhindra att farliga 

ämnen, som råkat komma ut vid en olycka, når bäcken. 

En våtmark kan skapas mellan dagvattendammen och bäckdalen för att ytterligare 

fördröja och rena marken. Detta kompenserar delvis förlusten av nuvarande klibbalkärr 

och minskar påverkan från dagvattnet på bäcken. Ytterligare minskning av belastningen 

av ytan kan göras genom att öka andelen beväxt och genomsläpplig yta. Detta kan 

exempelvis göras genom att bygga gröna tak på byggnaderna. 

Det är viktigt att ta hänsyn till sammanhanget med grönstråk i tätorten. Värdekärnan, 

kontakten med bäckmiljön och lövskog runt vattendraget bör bevaras. Mark behöver 

avsättas för framtida gröna stråk. Åtgärder bör formuleras i ett särskilt program för att 

gynna grönstrukturen och undvika barriärer för gröna stråk i tätorten.  

3.2.4.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

En kompenserande åtgärd är att gynna andelen löv- och sumpskog i närområdet. Att 

skapa ny död ved av lövträd i området, är även positivt för de naturvärden som nu finns. 

Detta kan göras till exempel genom att toppkapa och skapa högstubbar av björk. Det 

bidrar till livsrum för insekter och födosök för hackspett. För att bibehålla de 

jättesvampmalar som finns i området sparas död lövved med tickor.  

I delområde 1 och 4 föreslås att klenare granar röjs bort och grövre granar ringbarkas. 

För att gynna andelen lövträd i hela området behöver även röjning och ringbarkning av 

gran göras i de angränsande blandskogarna. Åtgärderna syftar till att förlänga 

lövträdsfasen, öka andelen lövträd, skapa mer varierande bestånd, öka andelen äldre 

träd, öka andelen solbelysta stammar och förbättra både dimensionstillväxt och 

föryngring av lövträd.  
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3.3 Kulturmiljö 

Det här kapitlet beskriver aktuella fasta fornlämningar samt dess kulturmiljövärde. 

3.3.2 Förutsättningar 

Området ligger i närheten av Vänern och har sedan lång tid tillbaka varit bebodd. 

Detaljplaneområdets västra del (på detaljplanen benämnd NATUR) ligger i en svacka och 

den mittre och östra delen på en högre belägen del. Den mittre delen utgörs av en 

bergshöjd. På den västra sluttningen av höjden finns den enda kända fasta 

fornlämningen (RAÄ Karlstad 199) i detaljplaneområdet som är välbevarad. 

Fornlämningen är en bytomt som hittades vid kulturmiljöutredningen för Centrala 

Välsviken benämnd som obj 1 i Figur 7.

 

Figur 7. Karta över kulturmiljöobjekt från Kulturmiljöutredningen för centrala Välsviken. Objekt 1 är bytomten i 
detaljplaneområdet.  
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Bytomten finns med på 1770 års karta, över hemmanet Kroppkärr, som rektifierades mot 

dagens ekonomiska karta i kulturmiljöutredningen. Begränsningen är tillkommen efter de 

topografiska förutsättningarna vid respektive gårdsläge samt påträffade fynd på platsen. 

Gården omnämns som tidigast som frälsetorp under Kroppkärr i jordeboken år 1574. 

Under 1700-talet kom torpet att bli ett 1/3 dels skattehemman och använde även 

stranden vid Vänern ”Wälswike kärn” till vasslåtter se Figur 8.  

 

Figur 8. 1770 års karta för Kroppkärr. Gården ligger strax över Wälswike Kärn till höger i bild. Källa: 
Lantmäteriet.  

Någon gång under 1800-talet har byggnaden försvunnit och fått ett nytt läge något 

nordväst om den gamla tomten och på den andra sidan av bäcken. Detta visar laga 

skifteskartan från år 1882 över Kroppkärr samt hemmanen Svinbäcken och Wälsviken, se 

Figur 9 

 

Figur 9 Del av laga skifteskartan från år 1882. Hemmanet Wälsviken visas som C. på kartan. Källa: Lantmäteriet 
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Under 1800-talet kom även järnvägen mellan Karlstad och Kristinehamn att byggas och 

invigdes år 1869. I anslutning till järnvägen, strax öster om nuvarande detaljplaneområde, 

låg även en banvaktarstuga. Enligt häradsekonomiska kartan år 1883-1895 ska även två 

backstugor ha legat i sydmittersta delen av detaljplaneområdet under slutet av 1800-talet. 

3.3.3 Konsekvenser av nollalternativet  

Nollalternativet är en situation om projektet inte inträffar och i så fall området genomgår 

en annan utveckling av nuvarande markanvändning. Nollalternativet innebär att de 

handels- och industriområden samt de större vägar och den järnväg som finns idag 

fortsatt delar av den ursprungliga marken för gården Välsviken.  

3.3.4 Konsekvenser och åtgärder i byggskedet  

Fornlämningen kommer fortsatt att vara intakt, eftersom skadeförebyggande åtgärder är 

möjligt att föreslå enligt underrubrik. Däremot gör åtgärderna att delar av marken för den 

mark som tillhörde Välsvikens gård tidigare, se 3.3.5 Konsekvenser och åtgärder i 

driftskedet. 

3.3.4.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

Fornlämningen och dess fornlämningsområde kommer att spärras av under byggtiden så 

att inte byggtrafik förorsakar någon skada. Ingen uppställning av exempelvis maskiner 

eller upplag av massor får göras. Fornlämningsområdet ska även tydliggöras på 

detaljplanen och det fornlämningsområde som länsstyrelsen beslutat om som finns runt 

den fasta fornlämningen.  

3.3.4.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

Inga kompenserande åtgärder är föreslagna.  

3.3.5 Konsekvenser och åtgärder i driftskedet  

Planförslaget kommer att innebära att halva den höjd som finns i området kommer att 

försvinna. Hela den fasta fornlämningen kommer att finnas intakt men den omgivande 

marken öster om den kommer att läggas på en ungefärlig nivå + 55 meter. Effekten av 

planförslaget blir att förståelsen för placeringen av bytomten försvåras. Förutom en 

markremsa västerut är marken begränsad till av järnväg, väg samt industri- eller 

handelsområden. Den i stort sett intakta marken österut blir sönderdelad. Miljön kring 

fornlämningen blir ytterst begränsad. Konsekvensen bedöms som måttlig negativ 

eftersom den sista delen av omkringliggande mark sönderdelas och trots allt minskar 

värdet på fornlämningen.  

3.3.5.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

Inga skadeförebyggande åtgärder är föreslagna.  

3.3.5.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

Förslag till kompenserande åtgärd är att sätta upp skyltar som beskriver fornlämningen 

och marken som tillhört gården Välsviken. Detta kan göras vid gång- och cykelvägen i 

norr samt utmed Frödingleden, eftersom gården även fick slåttra marken vid Välsvikens 

tjärn.  
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3.4 Landskapsbild 

Kapitlet beskriver landskapsbilden utifrån den landskapsanalys som gjorts till grund för 

miljökonsekvensbeskrivningen. Samt till de skyddade områden som påverkas av 

landskapsbilden. I detta fall riksintresse för kulturmiljövård och landskapsbildsskydd.  

3.4.1 Förutsättningar 

Ett landskap är enligt landskapskonventionen: “ett område sådant som det uppfattas av 

människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 

och/eller mänskliga faktorer.” 

En landskapsanalys kan beskrivas som en karaktärisering av en plats. 

Landskapsanalysen för detta projekt är gjord efter Kevin Lynch metod för strukturanalys 

och baserar sig på hur stadslandskap används och upplevs se Figur 12. Begreppen som 

används redovisas i Tabell 5. Osäkerheter i bedömningen av landskapsanalysen är att 

både landskapskonventionen och strukturanalysen baserar sig på människans 

uppfattning av sin omgivning. Osäkerheten ligger i att arbetsgruppen endast bestått av 

fyra personer, dock med olika kompetenser.  

Tabell 5 Begrepp som används i landskapsanalysen enligt Kevin Lynch metod. 

Begrepp Beskrivning 

Rörelsestråk Beskriver hur man vanligtvis rör sig i stråk genom 

landskapet. I denna analys läggs fokus på rörelse 

där man kan ”säga hej” till någon.  

Delare Rumsliga objekt som delar upp landskapet i olika 

delar. 

Volymer och rumsbildningar Områden med en sammanhållen karaktär, samt 

landskapets skala och omfång 

Knutpunkter Platser där stråk korsas och där människor stannar 

upp och därmed möts 

Utblickspunkter, blickfång och siktlinjer Dessa ger möjlighet för människor att orientera sig 

och skapa sig en bild av området.  

Figur 10. Landskapsanalys enlig Kevin Lynch metod över Välsviken samt Alsters herrgård till höger på flygfotot. 

Verksamheter Skog Rörelsestråk Delare Bostadstomt Knutpunkt Utvecklingsområdet 
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Planområde som kommer att exploateras som kvartersmark har idag av låg komplexitet 

med en enda landskapskaraktär även om utseende varierar i öppen- och slutenhet. I sitt 

sammanhang spelar dock området större roll då komplexiteten ökar något, och det knyter 

samman skogsområden i väster, söder, och öster. Området präglas idag inte av någon 

urbanitet trots närheten till staden. Barriärerna som ligger intill gör området något 

svårtillgängligt för gåendes och cyklandes.  

Tre huvudsakliga siktstråk redovisas i Figur 13 och finns: 

 När man ankommer till området norrifrån så ser man längs vägen ner mot 

järnvägen.  

 Från huset så ser man ner mot utvecklingsområdet. 

 Från bron över järnvägen ser man mot perrongen. 

 

 
Figur 11. Siktstråk vid planområdet visas av de streckade linjerna. 
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Figur 12. Mot norr gränsar området till en gång- och cykelväg. 

 

Figur 13. I väster gränsar området till en väg/stig. Vid vägen finns ett vattendrag som är karakteristiskt för 
platsen och ett tydligt orienteringselement.  

 

 

 

Figur 14. Vägen i öster ger en tydlig siktlinje nedåt järnvägen. 
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Planområdet upplevs trots sin närhet till urban miljö som naturområde. Den urbana miljön 

gör sig självklart påmind i utkanterna av miljön men även genom den ljudmiljö från till 

största del den vägburna trafiken från Välsviksleden och E 18.  

Förutom landskapsanalysen beskrivning finns värden i Alstersdalen som 

riksintresseområde för kulturmiljövård innefattar samt landskapsbildsskyddet. De båda 

syftar till någorlunda samma sak, att bevara Alstersdalen och den litterära anknytningen 

till herrgårdarna i dalen, är olika i sitt sätt. När det gäller riksintresset är det en bedömning 

om något påtagligt kan skada riksintresset. I detta fall beskrivet på följande sätt.  

”Alsterdalgången är ett område av skiftande karaktär. I söder är landskapet småbrutet 
med inslag av mindre odlingsytor och betesmarker medan det i norr öppnar sig i större 
sammanhängande åkerytor. Vid Alsterälven som följer dalgången har sedan 1500-talet 
anlagts små men ändå betydande kvarn- och järnbruksrörelser om vilka bebyggelsen 
vid Alsters, Gunneruds och Alstrums bruksherrgårdar påminner. Alsters kyrka, som är 
en korskyrka och i likhet med många andra Värmlandskyrkor spånklädd och rödmålad, 
stod färdig 1696. Dalgången rymmer åtskilliga minnesmärken av kultur- och 
litteraturhistoriskt intresse, främst knutna till Gustaf Frödings diktning. Hit hör i första 
hand gårdarna Alster, Gunnerud, Byn med flera. I "dungen där göken gol" norr om 
Alsters herrgård restes 1921 en minnessten över skalden.” 

 

Urvalsmotivet till riksintresset är följande: ”Vetenskapligt/pedagogiskt. Alsterdalgången 

med kulturlandskap och bebyggelse representerar den värmländska herrgårdskulturen 

med dels litterära anknytningar och brukstraditioner. Gustaf Frödingminnen.” 

Landskapsbildsskyddet innebär ett område och innebär faktiska saker som inte får göra 

utan Länsstyrelsens tillstånd. Det är exempelvis förbjudet att: uppföra ny byggnad eller 

väsentligt ändra befintlig byggnad, anordna upplag, dra fram ledning, avverka och 

plantera skog m fl. Förordnande innefattar inte bebyggelse inom område som ingår 

exempelvis detaljplan.  

 

Utvecklingsområdet 
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3.4.2 Konsekvenser av nollalternativet  

Nollalternativet är en situation om projektet inte inträffar och i så fall området genomgår 

en annan utveckling av nuvarande markanvändning. Nollalternativet innebär att 

landskapsbilden är fortsatt densamma även om ändringar sker i och med att skog växer 

upp och avverkas.  

3.4.3 Konsekvenser och åtgärder vid byggskedet  

Landskapsbilden kommer att påverkas betydligt i byggskedet. Maskiner och eventuella 

upplag kommer att dominera landskapsbilden på platsen. Den rörighet som kan 

uppkomma på platsen är dock övergående. Konsekvensen för detta bedöms därför som 

liten negativ.  

3.4.3.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

Inga skadeförebyggande åtgärder bedöms möjliga.  

3.4.3.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

Inga kompenserande åtgärder bedöms möjliga.  

3.4.4 Konsekvenser och åtgärder vid driftskedet  

För att studera konsekvenserna i driftskedet har ett scenario av hur platsen skulle se ut 

om den 60 meter höga byggnaden som planen tillåter byggs. Huset är ritat som en 

850 m
2
 stor byggnad, och står på en höjd av +55 m ö h. Placeringen av byggnaden visas 

i Figur 15. Konsekvensen av detta innebär givetvis en stor lokal påverkan. Dels för den 

boendemiljö som finns där men även för de som rör sig området bland annat till och från 

Välsvikens tåghållplats.  

 

Figur 15. Planen med den byggnad som är illustrerad i kommande fotomontage. 
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Figur 16. Visualisering strax utanför banvaktarstugan. Även om noggrannheten i denna visualisering är låg kan 
sägas att det lokalt blir en stor förändring i landskapsbilden.  

 

Väster om Alsters herrgård finns en hög trädridå och även mark går upp på en bergshöjd. 

Åtgärderna bedöms därför inte påverka denna del påtagligt. Vid Gunneruds herrgård är 

marken öppen så att det går att få en skogsridå på håll. En höjd finns även här mellan 

platserna men för att vara kontrollera att detta stämmer så har ett montage gjorts från 

denna plats. Byggnaden har illustrerats på den nivå som den kommer att hamna på som 

högst, se Figur 17. Platserna ligger också så långt ifrån varandra att det är osannolikt att 

hela området skulle avverkas mellan dem så att byggnaden skulle kunna ses. Vid Alsters 

herrgård finns även landskapsbildsskyddet som går upp i skogsmarken västerut. 

Riksintresset för kulturmiljövård eller landskapsskyddet bedöms inte påverkas varken 

positivt eller negativt.  

 

Figur 17. Denna bild visar att även om byggnaden är hög så kommer den inte alltid att synas, utan försvinna 
bakom trädridåer och topografiska variationer. Bilden visar var byggnaden står, men kommer inte att synas då 
träd och kulle är i vägen. Noggrannheten i denna visualisering är medel. 
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Figur 18. Fotomontage taget från Vänern. En 60 meter hög byggnad kommer att synas tydligt härifrån. 
Noggrannheten i denna visualisering är hög.  

 

Sammantaget kan sägas att påverkan ger en måttlig negativ konsekvens för 

landskapsbilden. Sett från Vänern påverkar planens fulla utbyggnad landskapsbilden på 

långt håll. Om en sådan byggnad byggs enligt planen kommer det att bli ett landmärke i 

omgivningen som bör utformas väl. Andra åtgärder kommer söder om denna detaljplan 

kan även komma att påverka landskapsbilden från Vänern. Detta kan göra att byggnaden 

görs mer tydlig och inte får den förgrund i form av skogen som finns idag.  

3.4.4.1 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

För att minimera skadan på lokal nivå, det vill säga vid Välsviken och på större nivå även 

ut mot Vänern är utformningen av byggnaden och miljön runt den mycket viktig. Detta bör 

detaljstuderas och en modell över området bör tas fram för att studera hur området på 

bästa sätt utformas. En grönremsa med träd är att föredra och kanten mot naturmarken 

bör utformas så naturligt som möjligt.  

3.4.4.2 Förslag till kompenserande åtgärder 

Inga kompenserande åtgärder föreslås.  

3.5 Samlad bedömning  

Åtgärderna för kvarteret kommer att ha en konsekvens för miljön lokalt i området. För att 

begränsa skadan har skadeförebyggande och kompenserande åtgärder föreslagits.  

För naturmiljön bedöms konsekvensen som måttligt negativ då barriäreffekten ökar och 

grönstrukturen delas. En del av klibbalskärret i södra delen fylls ut. Skydds- och 

kompensationsåtgärder kan utföras som minskar påverkan. 

Fornlämningens yttre sammanhang förstörs något mer men den fasta fornlämningen är 

intakt. Kompenserande åtgärder i form av information på skyltar gör att kunskapen om 

kulturmiljön kan ökas.  
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För att bevara de värden som finns i området ska den mark som inte exploteras skyddas i 

byggskedet som en viktig skyddsåtgärd.  

Landskapsbilden påverkas måttligt negativt genom stor lokal påverkan och påverkan sett 

från Vänern och dess strand.  

Sammantaget bedöms konsekvens för dessa miljöaspekter som måttligt negativa.  

Tabell 6. Sammanställd konsekvensbedömning 

Konsekvenser Naturmiljö Kulturmiljö Landskapsbild 

Byggskede (--) Måttlig negativ (--) Måttlig negativ (-) Liten negativ 

Driftskede (--) Måttlig negativ (--) Måttlig negativ (--) Måttlig negativ 

Samlad (--) Måttlig negativ (--) Måttlig negativ (--) Måttlig negativ 

4 Uppföljning och övervakning 

Besiktning och stickprovskontroll ska ske i byggskede för att kontrollera föroreningar som 

kan uppstå i samband med sprängningsarbeten.  

Ingen uppföljning av planen bedöms nödvändig i nuvarande skede.  
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