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INLEDNING
Bakgrund
Dingelsundet söder om Zakrisdal med gräns mot Hammarö kommun i
Dingelsundsådran, är ett attraktivt område för boende på landet nära centrum. I början av förra århundradet började sommarstugeområden anläggas längs Vänerstränderna. Fritidsbebyggelsen har allt eftersom förbättrats och kompletterats och nya bostäder har etablerats. En successiv omvandling har skett i området, genom att fritidshus ersatts av åretruntbostäder och allt fler förfrågningar om avstyckningar, förhandsbesked och
bygglov gör att trycket på området ökat väsentligt. Behovet att reda ut
frågorna om tillkommande bebyggelse, hållbara vatten- och avloppslösningar, trafik- och kollektivtrafiklösningar, strandskydd och möjligheterna till strandnära rekreationsstråk ökar med antalet boende i området.
Området har höga kvaliteter för boende, i västerläge nära Vänern och
endast 6 km från Karlstads centrum.

ÄPBL 1 kap 3 §:
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen
av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och
enskilda.

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2009 att ge Stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Dingelsundet med omgivningar. Planen ska ge övergripande
förutsättningar för tillkommande bebyggelse, vatten- och avloppsförsörjning, tillgänglighet, strandskydd, möjligheter till kollektivtrafikförsörjning, samt studera möjligheter att anordna ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk som binder ihop det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat med Dingelsundet, Göteborgsudden, Zakrisdalsudden och
Bergvik.
Planen ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Av planen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

Vad är en FÖP
Eftersom planarbetet påbörjades innan dagens plan- och bygglag (PBL,
2010:900) har den upprättats med stöd av den äldre plan- och bygglagen,
ÄPBL 1987:10. I de fall den nya PBL åberopas anges detta i texten.

ÄPBL 4 kap 1 §:
I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. och
de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen
av mark- och vattenområden. Vid redovisningen ska riksintressen enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

Översiktsplanen visar inte i detalj hur kommunen tänker sig användningen av alla områden. För vissa områden eller verksamheter kan man därför
göra fördjupningar av planen för att mera noggrant studera olika förhållanden. Fortfarande handlar det dock om avvägningar mellan olika allmänna intressen. PBL:s krav på innehåll och process för översiktsplanering gäller. Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen samt
mellan olika enskilda intressen, görs i efterkommande detaljplanering.
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, och ger således inga rättigheter eller skyldigheter för vare sig kommunen eller fastighetsägarna inom
området.
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Höjdsystem
I mars 2013 övergick Karlstad från det lokala höjdsystemet RH00 Karlstad till det nationella höjdsystemet RH2000. Det innebär för Karlstads
tätort att angivna höjder i RH00 ska höjas med 51 cm (507 mm). Angivna
höjder i detta dokument anges i RH2000 om inget annat anges.
Översvämningsprogram för Karlstad
Karlstads översvämningsprogram från 2010, som ligger till grund för
överväganden om skyddsåtgärder mm vid planering, anger höjden +46,75
(RH00 Karlstad) som planeringsnivå. Nya riktlinjer, grundade på senare
utredningsmaterial och nyare kunskap, är under utarbetande. Planeringsnivån för Vänern är där satt som Vänerns 200-årsnivå med marginal för
klimatförändring fram till kommande sekelskifte och för vindpåverkan.
Planeringsnivån föreslås till +46,87 i RH2000. Denna överensstämmer
med vad som anges i handboken Stigande vatten, framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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PLANOMRÅDET
Geografiskt läge

Avgränsning

Planområdet är beläget sydväst om Karlstad centrum 6 km från Centralstationen. Området ligger dessutom nära Hammarö med Skoghalls centrum på ett avstånd av 4 km.

Planområdet sträcker sig från Margårdsvägens väst-östliga sträckning
söder om Zakrisdal till Dingelsundsådran i söder, och omfattar Skårholmarna och Tattarholmen i väster och avgränsas av Skoghallsvägen i öster.
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Dingelsundet och Knappstad i Karlstad
Dingelsundet och Knappstad väster om Skoghallsvägen är idag ett attraktivt, men för många förhållandevis okänt bostadsområde med dålig koppling till omgivande bebyggelse och naturområden. Området berörs dock
både av befintliga förhållanden och pågående förändringar i omgivningarna.

Nordost om planområdet vid Kartberget planeras bostäder och bro över
Klarälven.
Öster om planområdet, finns stora naturvärden och länsstyrelsen håller på
att bilda naturreservat för hela Klarälvsdeltat.
Söder om planområdet, inom Hammarö kommun, finns detaljplaner för
industri.
Kattfjorden väster om planområdet är råvattentäkt för Karlstads vattenverk på Sörmon. Ett vattenskyddsområde har bildats till skydd för vattentäkten.

Planområdet i relation till omgivningarna

Norr om planområdet finns Zakrisdal som tillsammans med Grundviken,
är ett av kommunens stora omvandlingsområden. Förutom bevarande av
befintlig industri, planeras här bostäder, båthamn, kontor, skolor, och
förskolor med koppling till handelsområdet vid Bergvik.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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PLANARBETET
Planens syfte

JA till omvandling av fritidsbebyggelse under förutsättning att

Planens syfte är att utreda förutsättningarna för fortsatt omvandling av
befintlig bebyggelse samt finna lämpliga lägen för ny bebyggelse. Vatten- och avloppsförsörjning för befintlig och tillkommande bebyggelse,
trafik, kollektivtrafikförsörjning, strandskydd etc. ska belysas i planarbetet. För att binda ihop det planerade naturreservatet i Klarälvsdeltat med
Dingelsundet och Zakrisdal ska planen även visa var ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk ska kunna finnas. Syftet med utvecklingen av området är inte att skapa ett nytt bostadsområde, utan att i huvudsak slå vakt om och utveckla den bebyggelse som finns idag och
möjliggöra komplettering med nya bostäder i området.



bestämmelser i gällande detaljplaner uppfylls, befintlig avloppsanläggning med god standard finns eller kan anläggas. (13-14§§ förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 13§ - kravet på
tillstånd vid anläggande av enskild avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett eller anmälan för inrättande av annan avloppsanläggning. 14§ anmälan vid ändring av avloppsanläggning - mängd eller sammansättning),

 Avloppsanläggningen ska klara hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7)
om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten med stöd av 3
kap 7§ miljöbalken.
 sökande visar hur dagvatten efter utbyggnad ska hanteras och hur
vattnet ska ledas ut i recipienten (PBL 2kap5§)*,

Hantering av förhandsbesked och bygglov
Under arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och Knappstad har stadsbyggnadsnämnden, i avvaktan på framtida
detaljplanering och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, tagit beslut om riktlinjer för förhandsbesked och bygglov inom planområdet. (SBN 2011-10-19 § 20)
Följande gäller:

 hänsyn tas till risk för översvämning av bebyggelse, vägar, el, avlopp
etc. – inga anläggningar under nivån +46.75 i Karlstads höjdsystem
RH00 (Karlstads kommuns översvämningsprogram 2010-06-02)1,
 tillgång till tjänligt dricksvatten finns (PBL 2 kap5§)* (anslutning till
kommunalt vatten kräver tillstånd från va-enheten),

Nyetablering av bostadsbebyggelse

 tillfartsvägar har god framkomlighet alla årstider (PBL 2 kap5§)*,

Beslutas vid förhandsbesked
För nya etableringar som tillsammans med befintlig bebyggelse utgör
tätbebyggelse bör detaljplan tas fram (PBL 4 kap 2§*, policy för byggande
på landsbygden antagen av SBN 2009-03-18 § 19 ).

 utpekad kulturhistoriskt intressant bebyggelse värnas (PBL 8 kap1314§§)*,
 avståndet till kraftledningen inte innebär att magnetfältsnivån överstiger 0.2 µT,

Omvandling av fritidshus till permanentboende
Fritidsbebyggelse finns inom och i anslutning till befintliga detaljplaner
i södra delen av området, längs Dingelsundsådran, vid Burmavägen, vid
Petterssonsudden och norr därom, samt längs Margårdsvägen

 det inom strandskyddsområde finns särskilda skäl för dispens
(MB 7kap).
* SFS 2010:900

1

Nya riktlinjer är under utarbetande, se sid 4
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad

8

Omvandling inom Petterssonsudden, Skårholmarna och
Tattarholmen kan ej ske på grund av…
 översvämningsrisk
 att strandskyddsdispens inte kan medges för omplacering av byggnad på grund av att skäl för dispens inte finns
Även om omvandling inte tillåts får avstyckning av befintlig fridsbebyggelse ske. För ny eller förändrad avloppsanläggning krävs tillstånd
från miljöförvaltningen. Karaktären hos bebyggelsen på Stora Skårholmen bör bevaras genom att områdesbestämmelser upprättas.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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SAMMANFATTANDE RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA UTBYGGNAD
 All förtätning och nytillkommande bebyggelse inom planområdet ska
förankras i detaljplaner. Tre nya bostadsgrupper ses möjliga att etablera i området. Huvuddelen av befintliga fritidshus ska kunna omvandlas till permanentbostäder.

 Udden vid Petterssonsviken ska vara tillgänglig för allmänheten. Ingen omvandling av befintliga fritidshus på udden får ske.
 Allmänt tillgängliga stränder får inte privatiseras eller exploateras.

 Särskild hänsyn ska tas till kulturhistoriska miljöer och byggnader.

 Göteborgsudden, sumpskogarna, hagmarkerna, centrala delarna av
Dingelsundsberget samt Dingelsundsådrans strand utgör naturvärden
som ska värnas och vara allmänt tillgängliga. Vid utbyggnad ska mer
detaljerade naturinventeringar göras.

 VA-planen för Karlstad, med södra Dingelsundet som prioriterat område för utbyggnad, ska vara antagen innan detaljplanearbete påbörjas.

 Ett rekreationsstråk från Skoghallsvägen vid Dingelsundsådran, under broarna och vidare genom planområdet till Göteborgsudden, kan
anvisas genom planområdet.

 Alla hushåll i området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

 Vid exploatering av Dingelsundet 2:2 och delar av 2:36 ska ytor för
fri lek och bollspel möjliggöras i anslutning till ny bebyggelse.

 Inom områden med översvämningsrisk får ingen bostadsbebyggelse
omvandlas eller nyetableras.

 Utredning om dagvatten görs i samband med VA-utbyggnad enligt
VA-planen.
 I samband med detaljplanering ska en övergripande vägutredning för
södra delen av planområdet tas fram. Den ska behandla vägstandard,
framkomlighet, mötesplatser, parkeringsmöjligheter, återvinningsstation, snöupplag, vändplatser etc.
 För ökad trygghet bör anslutningen mellan Dingelsundsvägen och
Skoghallsvägen byggas om. Åtgärder mot översvämning ska utredas
och åtgärdas.
 En gång- och cykelväg ska binda samman Dingelsundet med Haga
inom Knappstad vid Margårdsvägen, för bättre förbindelse med
Zakrisdal. Vägen ska vara framkomlig för fotgängare och cyklister.
Dess exakta läge studeras i samband med kommande detaljplanering.

 I kommande detaljplanearbeten ska badmöjligheter och möjligheter
att bereda plats för fler båtbryggor i området särskilt studeras.
 För att öka attraktiviteten för buss/cykel ska befintliga busshållplatser
vid Skoghallsvägen och vid Zakrisdal vara välutrustade och i gott
skick.
 Vid ny- och ombyggnad av bostadshus i området bör långsiktigt hållbara system för uppvärmning installeras.
 Ingen ny bebyggelse får etableras inom områden längs kraftledningsgatan eller vid ställverket som uppvisar elektromagnetfält över
0.2 µT.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Detaljplaner och delområden
Fördjupningen av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad kommer att ligga till grund för nya detaljplaner för områden där ny
bebyggelse föreslås etableras.
Gällande detaljplaner finns endast för bebyggelsen i sydvästra delen av
området. Dessa togs fram för att reglera fritidsbebyggelse. Planerna är
otidsenliga. Många fritidshus har omvandlats till permanentbostäder
och/eller ersatts med nya byggnader för åretruntboende så att områdets
karaktär har förändrats på ett sätt som inte varit avsett med detaljplanerna. För att säkerställa en lämplig utveckling av området med allt mer
permanentboende, utan att väsentliga värden i området går förlorade,
behövs nya detaljplaner för all bebyggelse i västra och södra delen av
planområdet.
I kommande detaljplaner ska fastställas vad och hur mycket som får
byggas, sträckning och standard för vägar, ledningar, friområden etc.
Varje detaljplan blir juridiskt bindande för just det område detaljplanen
avser, och den har en egen tidplan för sitt genomförande vilket även innefattar vatten och avloppsanslutning till fastigheterna inom respektive
område.
Det är inte praktiskt möjligt att reglera alla frågor på detaljnivå i ett så
stort område som FÖPen omfattar. Området i söder har en gemensam
infrastruktur i form av vägar och framtida ledningsdragning som bör studeras i ett sammanhang, innan detaljplaner för bebyggelse kan göras för
mindre delområden. Planläggning norr om Petterssonsudden och längs
Margårdsvägen kan göras för sig beroende på utbyggnad av väg och ledningar, samt efterfrågan på nya etableringar av bebyggelse. Inom östra
delen av området, där ingen ny bebyggelse bör etableras föreslås ingen
detaljplanering. Dessa kan ändå tas med i detaljplan för att säkerställa
delområdens fortsatta status som naturmark etc.
Detaljplanläggning initieras och bekostas (helt eller delvis) av den/de som
har behov av planen, normalt fastighetsägare som önskar exploatera ett
område, eller som önskar bygga mer än vad gällande detaljplan medger.
Hur en kommande detaljplan avgränsas beror på vilka frågor man behöver eller vill passa på att lösa samtidigt.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad

Anläggande av VA-ledningar enligt VA-planen görs med stöd av ledningsrätt och kräver inte detaljplanläggning.

Kartan visar förslag till avgränsning av olika detaljplaner. Område 1 respektive 2 bör
övergripande planeras i ett sammanhang även om flera olika detaljplaner tas fram.
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BAKGRUND OCH UNDERLAG
Historik

Problembeskrivning

Inom planområdet finns spår från mänskliga aktiviteter ända från järnåldern. Första gången Dingelsundet omnämns i gamla skrifter är 1582 och
då med namnet Dingelsöön. Ungefär 100 år senare har namnet bytts till
Dingelsundet. Under årens lopp har ön vuxit samman med övriga landområden i området. Gården Dingelsundet har ägt merparten av marken
tillsammans med gården Knappstad.
Förutom jordbruk har fisket haft stor betydelse i området och på gamla
kartor finns flera markeringar för fasta fisken inritade. Under första hälften av 1900-talet levde de boende till stora delar av laxfiske och som
bisyssla bedrevs jakt i området. Jordbruk bedrevs på Dingelsundet fram
till 1970 och fortsatte därefter som bisyssla främst med hästverksamhet.
Strax intill och öster om Dingelsundets gård uppfördes år 1877 ett skolhus för barn från Vidön, Knappstad, Dingelsundet och underliggande
torp. Undervisningen bedrevs där fram till 1921.
I samband med att Uddeholmsbolaget etablerade sig vid Skoghall 1915
anlades järnvägen förbi Dingelsundet.
I början av 1900-talet börjar avstyckningar av Dingelsundets och Knappstads ägor att ske längs vattnet ner mot Vänern. Under 1920- och 1930talen anläggs flera sommarstugeområden längs stränderna. Vid Göteborgsudden, benämnt efter det torp som låg där på 1800-talet, revs dock
fritidsbebyggelsen när Zakrisdalsverken behövde utöka sin skyddszon i
mitten av 1960-talet. 1994 övergick delar av de f d skyddsområdena kring
Zakrisdalsverken i kommunens ägo och Göteborgsudden öppnades åter
för allmänheten och är sedan dess ett populärt utflyktsmål.
Gemensamt för de tidiga sommar- och sportstugorna var avsaknaden av
bekvämligheter som el och vatten. Ända fram till 1930 var den enda
vägen fram till stugorna på halvöns södra del en skogsväg. Allteftersom
fritidsbebyggelsen tilltog på södra delen av ön ökade kravet på en väg dit.
1964 bildades en vägsamfällighet som fram till 1987 skötte vägen. Numera sköts de flesta vägarna i området av kommunen.

Det har under senare år blivit allt fler som bosätter sig i sina fritidshus
och önskar bygga om och till dem så att de ska fungera som moderna
bostäder. Önskemål om avstyckning och nya etableringar har också framställts, och flera nya bostadshus har byggts.
Omvandling av fritidsbebyggelse och etablering av nya bostäder skapar
behov av god vattenkvalitet och bra avloppsanläggningar. Tätbebyggelse
kan skapa bekymmer med dagvatten på grund av stora takytor och mycket hårdgjorda markytor som ökar vattenflödena. Spillvatten får inte skapa
miljöproblem på grund av begränsad möjlighet till infiltration då det finns
risk för påverkan av färskvattentäkten i Kattfjorden.
Fler permanentboende i området skapar mer trafik som ställer krav på
bättre framkomlighet längs vägarna vid alla årstider. Det är inte bara de
boende som ska ta sig fram i området, utan även utryckningsfordon, sopbilar, snöröjningsfordon, postbilar och arbetsfordon av olika slag. Vägarna i området är inte dimensionerade för den ökade belastningen.
Angöring till och från Skoghallsvägen upplevs idag i viss mån som ett
problem. En ökning av trafiken på Skoghallsvägen och fler bostäder inom
Dingelsundet ställer högre krav på en trafiksäker korsning.
Med ytterligare bebyggelse i området är det viktigt att värna värdefulla
miljöer för natur, kultur och rörligt friluftsliv.
Tillgängligheten till stränderna för båtangöring och för bad, kan innebära
konflikter inom området. Många stränder utgörs av privat tomtmark och
för dem som inte har strandtomt finns få ställen att komma ner till vattnet.
Barnen i området saknar plana ytor för bollspel och spontanidrott. Det
blir lätt att vägarna används för detta ändamål.
Möjligheterna för barn i området att själva kunna ta sig till skola och
fritidsaktiviteter är små. Passagen över Skoghallsvägen är otrygg och
barnen måste skjutsas till olika aktiviteter. Med kommande utbyggnad
inom Zakrisdal och Grundviken med bl.a. service av olika slag, ökar behovet av en bra koppling mellan Dingelsundet och Zakrisdal.
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Underliggande planer och bestämmelser
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Översiktsplan
I kommunens översiktsplan ÖP 2012 påpekas att en omvandling från
fritidsboende till permanentboende inom Dingelsundet är rimligt. Enstaka tillskott av nya bostäder anses enligt ÖP kunna bedömas vartefter
de aktualiseras. Eftersom trycket för varje år ökat och flera förfrågningar
om nyetableringar via förhandsbesked och detaljplanering ställts till
stadsbyggnadsnämnden, behövs ett helhetsgrepp på området för att lägga
fast en långsiktig strategi i fråga om miljöförhållanden och hur området
ska disponeras.
I översiktsplanen påpekas också vikten av att åstadkomma ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk som sammanbinder Knappstadviken, Dingelsundet, Göteborgsudden och vidare mot Zakrisdal.
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Detaljplaner
Inom planområdet finns två detaljplaner. För fritidsbebyggelsen längs
Dingelsundsvägen finns en detaljplan från 1976 som medger en bostadsyta om 60 m2 per fastighet. För udden längst ut finns en detaljplan från
1997 som medger två huvudbyggnader om tillsammans max 110 m2 per
fastighet och kräver en minsta tomtstorlek om 1500 m2. Önskemål har
framförts om ändring av planerna för att tillåta större byggnader.
Översvämningsprogram2
Riktlinjerna i kommunens översvämningsprogram från 2010 gäller vid ny
planläggning och nytt byggande. Funktioner hos ny bebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur ska klara nivån +46,75 (RH00 Karlstad) i
Vänern och ett 200-årsflöde i Klarälven med en säkerhetsmarginal på 35
cm. Inom Dingelsundet är det Vänerns nivå som är dimensionerande. Utgångspunkten för riktlinjerna är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och
att vatten, avlopp, el och värme då ska fungera och att man ska kunna ta
sig till och från bostaden.

2

Nya riktlinjer är under utarbetande, se sid 4. Planeringsnivån i dessa föreslås till
+46,87 i höjdsystemet RH2000
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Transportstrategi
Utvecklingsmöjligheterna inom planområdet ska åskådliggöras utifrån
målsättningar i transportstrategin om bebyggelsekaraktär, trafiksystem,
trafikens omfattning, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljöoch hälsoaspekter. Res- och transportmöjligheter ska vara anpassade till
individen och samhället utifrån perspektiven jämställdhet, ålder, funktionshinder, folkhälsa och trygghet.
Naturvårdsprogram
Planområdet ingår till stor del i Vänerskärgården, Vänerns öar och vattenområden samt en 300 m bred zon av angränsande fastlandsstränder. Avgränsningen överensstämmer med den som gäller för riksobjektet för friluftsliv, men omfattar ej detaljplanelagda områden där strandskyddet upphävts. Skärgården är en av de viktigaste naturtyperna i kommunen. Dingelsundsådran med stränder utgör objekt med högsta naturvärde. Större
delen av skogen vid Göteborgsudden är långsiktigt skyddad som biotopskydd.

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avloppsanläggningar
2006:7 ska hög skyddsnivå gälla om skyddsområdet för yt- eller grundvattentäkter finns inom anordningens påverkansområde och anordningen
befaras bidra till olägenheter beträffande tillgången till vattenkvalitén i
dessa täkter.
I de föreslagna vattenskyddsområdena finns angivet förbud mot utsläpp av
renat avloppsvatten till ytvatten inom den primära skyddszonen.

Skötselplan för Vänerstranden
Skötselplanen beskriver kommunens strand mot Vänern och anger mål för
olika delområdens utveckling samt förslag till åtgärder för att nå målen. I
norra delen av planområdet beskriver skötselplanen barrblandskogen med
klippstränder på Porsviksudden (Göteborgsudden). Udden är av stort värde
för friluftslivet med tanke på karaktären och närliggande bostadsområden.
Området söder om udden är inte behandlat i skötselplanen.
Skyddsområde för Kattfjorden
Kattfjorden är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer hela
Karlstad och Hammarö med dricksvatten. Länsstyrelsen har på kommunens förslag fastställt skyddsområde för Kattfjorden. En stor del av bebyggelsen inom Dingelsundet ligger inom vattenskyddsområdets tertiära
skyddszon. Den sekundära skyddszonen omfattar även landområdet utmed
Dingelsundets strandlinje mot Kattfjorden 0-100 m från strandlinjen.
Västra delen av Stora Skårholmen ligger inom primär skyddszon och övriga delar av Skårholmarna ligger inom sekundär zon.

Mångbruksplan
Skogsmarken inom områden som ägs av kommunen utgörs mestadels av
skog som lämnats för fri utveckling på grund av dess värde för naturvård
eller friluftsliv, eller skog där naturvärdena styr den framtida skötseln,
men som inte ska lämnas för fri utveckling.
Riksintressen
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3:5)
Norra Vänerskärgården utgör område av riksintresse för friluftslivet
(MB 3.6). Det finns ett starkt kommunalt intresse av att bevara grunden
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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för det rörliga friluftslivet och turismen inom området. Kommunen avser
att söka förbättra tillgängligheten till skärgårdsområdena för det rörliga
friluftslivets och turismens intressen, dock under stort hänsynstagande till
naturvärdena.
Norra Vänerskärgården är det enda område som är av riksintresse för friluftsliv inom kommunen. Avsikten med riksobjektet är att skydda Värmlandsdelen av Europas största sötvattensskärgård.
Hela området söder om E 18 ingår i ”Vänern med öar och strandområden”, ett område som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden som
helhet är av riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 1 - 2 §§. Riksintresset
innebär att friluftsliv och turism särskilt ska beaktas vid exploatering eller
andra ingrepp i miljön. Riksintresset utgör dock inget hinder för tätortsutveckling (MB 4 kap 2§).
Områden av riksintresse för naturvård (MB 3 kap 6§) inom planområdet
utgörs dels av Klarälvsdeltat och dels av Klarälvens nedre lopp och
omfattar inom planområdet Dingelsundsådran med strandpartier. Deltaområdets stora naturvärden är en unik tillgång för Karlstad och en viktig
resurs för stadens attraktivitet. Området har också mycket stor betydelse
för Karlstads utvecklingsmöjligheter mot vattnet. Klarälvsdeltat har också
skydd som Natura 2000-område. Arbete pågår för att bilda naturreservat
av stora delar av området.
Klarälvens nedre lopp omfattar Klarälven med strandzon från utloppet i
Vänern till Deje. Riksintresset hänför sig främst till älvens värde som
vandringsväg för de unika bestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring.
Kommunen deltar i Laxfond Vänern som bl a syftar till bevarande av laxoch öringstammarna och till en utveckling av sportfisket. Kommunen ska
verka för naturliga uppsteg för Klarälvslaxen, fortsatt utsättning av smolt,
biotopvårdsåtgärder för att tillskapa stånd- och lekplatser, framtagande av
skötselplan för hela älven mm.
Älven har också stort kommunalt intresse som karaktärsskapare både för
Karlstads stadsmiljö och för landskapet längs älven i övrigt.

Områden av riksintresse för anläggningar…..(MB 3kap 8§)
Inom planområdet berörs järnvägen mellan Karlstad och Skoghall. Samtliga järnvägar inom Karlstads kommun är av riksintresse för kommunikationer.
Natura 2000-områden
Klarälvsdeltat har klassats som riksintresse för naturvården och är med i
EU:s nätverk för värdefulla naturområden, Natura 2000. Dingelsundsådran samt strandskogen mot ådran öster om befintlig bebyggelse ingår i
Klarälvsdeltat.
Strandskydd

Avgränsning av strandskydd (blå streckad linje på kartan)

Utmed Vänerstranden är strandskydd utvidgat till 300 meter. Dingelsundsådran omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Strandskyd-
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det gäller dock inte inom de områden som omfattas av detaljplaner (de
områden som redan var detaljplanelagda undantogs när strandskyddet
infördes, och inom de områden som planlagts senare är strandskyddet
upphävt).
I samband med planläggning, när gällande detaljplan ersätts med ny,
återinträder strandskyddet. Frågan om upphävande av strandskydd ska
därför alltid behandlas i nya planer inom strandskyddsområdets avgränsning.
Avvägning enligt Miljöbalken
Enligt 6 kap.11§ Miljöbalken och 4§ i förordningen om miljökonsekvensbeskrivning ska en översiktsplan i princip alltid anses medföra betydande miljöpåverkan och således miljöbedömas.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas. Detta görs genom att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för att beskriva planområdets konsekvenser
ur miljösynpunkt om planen genomförs samt beskriva nollalternativet (en
framskrivning av dagens situation) och alternativa utformningar.
Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för fördjupningen av
översiktsplanen har infogats i planbeskrivningen och återfinns på sid 46 i
detta dokument.

Miljökvalitetesnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft och buller bedöms uppfyllas med god marginal.
Sedan 22 december 2009 säkerställs kravet på god vattenkvalitet genom
MKN.
God ekologisk status uppfylls idag för Vänern-Kattfjorden, VänernVärmlandssjön och för Klarälven-Dingelsundsådran. Målet är att behålla
god status 2015.
För kemisk status exklusive kvicksilver uppfyller Dingelsundsådran god
kemisk ytvattenstatus. Däremot uppfyller Kattfjorden inte god kemisk
ytvattenstatus. I Kattfjorden finns problem med kadmium och kvicksilver. Målet är att Kattfjorden beträffande kemisk status för kadmium ska
uppfylla till 2021. Status för övriga mål ska bibehållas till 2015.
Något mål för kvicksilver i fisk finns inte.
Kommunens bedömning är att de åtgärder som föreslås i översiktsplanen
bidrar till att nå angivna mål.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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INRIKTNINGSMÅL
Inriktningsmålen för denna fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet baseras på Översiktsplan 2006 för Karlstads kommun, samrådsförslaget för ÖP 2012 samt de utredningar som tagits fram under arbetet.
Målet med Dingelsundets utveckling är att skapa ett långsiktigt hållbart
bostadsområde med möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse på
ett sådant sätt att karaktären av en lantlig bebyggelse bevaras och där
kulturhistoriska kvaliteter tas till vara och med bättre kopplingar till angränsande stadsbebyggelse.
Sociala aspekter
 Det ska finnas möjligheter att omvandla fritidshus till permanentbostäder och att etablera ytterligare ett antal bostadshus inom
Dingelsundet. Vid etablering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn
tas till natur-, kultur och friluftsvärden. Avsikten är inte att skapa
en ny stadsdel, utan att utveckla Dingelsundet med bevarande av
dess karaktär.
 Kulturmiljöområdet kring den gamla gården Dingelsundet 2:21
som man möter vid infarten centralt i Dingelsundet har stor betydelse för områdets identitet och attraktionskraft. Här finns också
utblickar mot Vänern med ett landskap som är viktigt att bevara
och hålla öppet.
 Tillgängligheten till stränderna ska tydliggöras och förbättras.
 Ytor för spontanidrott och rekreation ska finnas i området.
 Sammanhang mellan Zakrisdal och Dingelsundet ska tillskapas för
att underlätta kommunikation mellan befintliga och nya bostäder,
skolor och arbetsplatser.
 Sammanhängande naturområden, gröna stråk och strövvänliga
gångvägar med vattenkontakt ska finnas i området.
Ekologiska aspekter
 Dagvattenhanteringen i området ska ses över så att inte olägenheter för omgivningen uppstår.
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Avloppsvatten från området ska avledas så att inte kväve och eller
fosfor medför risk för gödningseffekter.
 Vid byggande ska lösningar som minimerar schaktning, uppfyllnad eller annan förflyttning av massor tillämpas.
 Mark och vattenområden som är viktiga för biologisk mångfald
ska bevaras.
 Alla nya bostäder ska ha dricksvatten av godtagbar kvalitet
Ekonomiska aspekter
 Nya exploateringar ska vara ekonomiskt godtagbara investeringar.
 Exploatörer inom området ska vara med och delfinansiera utbyggnad av nödvändiga investeringar i allmän infrastruktur som är föranledd av den tillkommande exploateringen.
 Hänsyn till översvämningsrisken ska tas vid nyexploatering och
omvandling inom området.
 Utvecklingen i området ska ge underlag för barnomsorg och skolor inom Zakrisdal.
Fysiskt-rumsliga aspekter
 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska säkerställas.
 All etablering av ny bebyggelse, omvandlingen av fritidshus till
permanentbostäder och eventuell förändring av kulturhistorisk bebyggelse ska hanteras i detaljplaner.
 Sambanden mellan Dingelsundet och Zakrisdal ska förbättras.
 Angöringen mellan Skoghallsvägen och Dingelsundsvägen ska åtgärdas och görs mera trafiksäker.
 Förbindelsen mellan Knappstadviken och Dingelsundet ska förbättras.
 Stråken längs stränderna med tillgänglighet till bad- och båtplatser
tydliggörs.
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Mark

Markanvändning

Ägoförhållanden
Markägandet inom planområdet är splittrat på många privata fastighetsägare. Kommunen äger mark i norr i anslutning till Göteborgsudden samt
delar av området söder om Dingelsundets gård (rödmarkerade ytor på kartan).

Markanvändningen inom Dingelsundet har förändrats påtagligt under
1900-talet. Områdets närhet till Karlstad och Skoghall har inneburit utbyggnad av Skoghallsvägen, järnvägen, kraftledningen och ställverket,
samtidigt som strandläget varit attraktivt för bebyggelse.
Planområdet har avgränsats så att det omfattar all befintlig bebyggelse
väster om Skoghallsvägen mellan Margårdsängen i norr och Dingelsundsådran i söder. I väster omfattar planen även öarna Skårholmarna och
Tattarholmen. Längs stränderna består området av en blandad fritidshusoch villabebyggelse på mer eller mindre skogsklädd tomtmark. Ett mindre
antal bostadshus finns även i anslutning till järnvägen i östra delen av
området. I planområdets inre delar finns områden med skogsmark och en
del våtmarker. Öppna jordbruksmarker som betas av hästar finns i anslutning till gården Dingelsundet 2:21. I norra delen av området där marken
förr tillhörde Knappstad gård brukas inte åkermarken längre utan där pågår en successiv igenväxning.
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Kommunägd mark inom området

Stora Skårholmen ägs gemensamt av en stugförening, Lilla Skårholmen
tillhör Dingelsundet 2:21 och har två arrendestugor på marken och Tattarholmen tillhör annan privat fastighetsägare.
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Skårholmarna och Tattarholmen är skogsklädda öar där tallskogen dominerar. På stora Skårholmen finns ett 15-tal fritidshus, och på de andra
holmarna endast några få.
Genom området sträcker sig en kraftledningsgata med 4 st 130 kVledningar som försörjer Stora Enso, delar av Karlstad, Skoghall och
Hammarö med elektricitet. I sydöstra delen av området finns Fortums
fastighet med ställverk där fördelningen till olika ledningsstråk sker.
Mellan järnvägen och Skoghallsvägen finns en tät vegetationsridå som
effektivt, visuellt avskärmar området från Skoghallsvägen och dess trafik.

Kraftledningsgatan inom området

Riktlinjer för markanvändning
* Jordbruksmarken och de öppna hagmarkerna i områdets centrala delar
bör om möjligt hålls öppna. För att behålla den lantliga karaktären och för
att undvika igenväxning är det önskvärt betesdjur finnas kvar i området.
* Petterssonsudden (se karta sid 17) säkras för det rörliga friluftslivet med
tillgång till bad och eventuellt båthamn. Förhandling mellan kommunen
och markägare bör komma till stånd i samband med detaljplanering.
* Skogsmark inom områden för ny bebyggelse kommer att övergå till
tomtmark.
* Områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig.
Storlek på tomt ska anpassas efter hustyp, så att befintlig natur och terräng kan bevaras i stor utsträckning. Tomtstorlek och utformning av
byggnader regleras i kommande detaljplaner.
* Ingen förändring av markanvändningen på Skårholmarna och Tattarholmen eller permanentning av fritidsbebyggelsen på öarna får ske.
* Områden för bollspel och fri lek ska avsättas vid planering för ny bebyggelse.
* Områden i anslutning till ställverket och kraftledningsgatan som uppvisar
högre värden än 0,2 µT (mikrotesla) ska ej upplåtas som bostadsmark.

Vegetationsridå längs Skoghallsvägen

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Bebyggelse
Inom planområdet finns dryga hundratalet privatägda fastigheter med
fritidshus eller permanenta bostadshus. I dagsläget är ca 65 hushåll permanentboende i området och ca 60 fritidsboende. Utvecklingen under de
senaste åren har varit att allt fler fritidshus omvandlas till permanentbostäder och många vill också bygga nytt och bosätta sig i området.
När ett område med fritidshus omvandlas förändras också områdets karaktär. Byggnaderna blir färre och större och de dominerar tomtytan. Hänsyn
tas inte alltid till tomtens topografiska förutsättningar. Träd och naturmark
försvinner och hårdgjorda ytor behövs för biluppställning och vändplaner.
Utformningen varierar stort inom området och det finns önskemål om
större byggrätter inom de områden som är planlagda med begränsningar
på 60 m2 respektive 110 m2.

Centralt i Dingelsundet finns en gård (markerad med grön ring O på kartan sid 21), Dingelsundets gård på fastigheten 2:1, som idag är avstyckad
från stamfastigheten som endast består av en mangårdsbyggnad med tillhörande tomtmark. Dingelsundet 2:21 består av mangårdsbyggnad vartill
det hör jordbruksmark, hagmark (egen och arrenderad) och ett antal ekonomibyggnader.

Öppet landskap inom Dingelsundet 2:21

Öster och nordost om Dingelsundets gård finns ett tiotal bostadsfastigheter
längs järnvägen (område 1 på kartan sid 21). Flertalet är permanent bebodda.
Söder och väster om Dingelsundets gård finns bostadsbebyggelse i flera
olika grupperingar. Huvuddelen av denna bebyggelse har sitt ursprung i
fritidsbebyggelse längs Vänerstranden (område 2).
Längst i söder finns detaljplaner (se sid 12) som reglerar byggnadernas
storlek och utformning för att vara fritidsbebyggelse. Dock har avvikelser
och olika kreativa tolkningar av bestämmelserna successivt förändrat utseendet på bebyggelsen och numera bor många permanent i området.
Längre in längs Dingelsundsådran finns en blandad bebyggelse (område 3)
på ett tiotal fastigheter som inte omfattas av någon detaljplan.
Dagens nybyggnation utnyttjar inte naturens förutsättningar.
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Väster om Dingelsundets gård finns Burmavägen (område 4) med ursprunglig fritidsbebyggelse, omvandlad fritidsbebyggelse och nya villor
från 2000-talet. Inom området finns ett drygt tjugotal fastigheter av varierande storlek.

Byggnader från olika tidsepoker inom området

Norr om Dingelsundets gård finns längs Margårdsvägen (område 5) med
angöring från söder en mindre grupp med fritidshus och permanentbostäder. Längre norrut finns ytterligare grupper med hus väster och öster om
kraftledningen med angöring via Margårdsvägen från norr. Totalt finns
här idag ett tjugotal fastigheter.
På fastigheten Dingelsundet 2:16 (blå markering) har Fortum ställverk och
transformatorer med tillhörande byggnader med kontrollrum. Fortum äger
även vidliggande fastighet Dingelsundet 2:19.
Befintlig bebyggelse finns i olika grupper inom området
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Riktlinjer bebyggelse

Områden för möjlig förtätning och ny bebyggelse

Tre nya bostadsgrupperingar samt förtätning av befintlig bebyggelse kan
innebära ytterligare upp till ca 80 hushåll med permanent boende i området. Utbyggnad förutsätter kommunalt vatten och avlopp. Sydost om Burmavägen kan ett antal bostäder (15-25) etableras via en ny väganslutning
från Dingelsundsvägen. På Dingelsundsbergets västra sluttning ska möjligheten prövas att bygga ett mindre antal hus (3-8) med stor hänsyn till
naturvärdena. Öster om Dingelsundsberget kan ytterligare en grupp bostäder byggas (20-40) med väganslutning från norr. Förtätning av befintlig
bebyggelse vid Margårdsvägen och Burmavägen med 10-15 bostäder ses
också som möjlig. All bebyggelse regleras i kommande detaljplanering.
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* Fortsatt omvandling av fritidsbebyggelse och komplettering med nya
byggnader är en attraktiv möjlighet inom planområdet.
* För ny bebyggelse, förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse
krävs detaljplanering för klargörande av VA-anslutning, översvämningsrisk, dagvattenhantering, tillgänglighet etc. Befintliga detaljplaner behöver ändras.
* Kontakten med Vänern, som är områdets stora attraktionskraft, ska tas till
vara i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelse med karaktär av hus i
natur ska förändras och förtätas med stor försiktighet.
* Inom områden markerade för ny bebyggelse finns mindre områden med
värdefull natur som ska bevaras. Detta hanteras vid kommande detaljplanering.
* Ny bostadsbebyggelse ska byggas med stor hänsyn till natur och friluftsvärden. Kulturmiljöaspekter, byggnadsstorlek, vägar, vatten, spillvatten
och dagvatten ska lösas i detaljplanearbetet.
* I anslutning till Dingelsundet 2:21 ska vid planering av ny bebyggelse
hänsyn tas till eventuell djurhållning. Skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och hästhagar, stall och gödselhantering ska respekteras.
* Befintliga fritidshus på Petterssonsudden får inte omvandlas till permanentbostäder.
* Ingen ytterligare bebyggelse får etableras längs järnvägen i östra delen av
området.
* En blandad bebyggelse i form av villor, parhus och radhus på tomter
anpassade till hustyp eftersträvas. Byggnadernas höjd kan variera, så att
utblickarna mot vattnet tas till vara. Bebyggelsens utformning hanteras i
kommande detaljplanearbete.
* Ny villabebyggelse placeras på tomter anpassade för hustyp och storlek
så att vegetation och berghällar kan bevaras.
* Exploatering av nya bostäder på privat och/eller kommunägd mark ska
bidra till nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts av exploateringen. Detta kommer att regleras i bl a exploateringsavtal.
* Kostnader för infrastruktur som är föranledd av nyexploatering eller av
ökade byggrätter för befintlig bebyggelse ska täckas av berörda fastigheter, exempelvis genom uttag av gatukostnadsersättning.
* På Skårholmarna och Tattarholmen får ingen förändring av bebyggelsen
ske utöver normalt underhåll och mindre tillbyggnader.
* Nyetableringar inom planområdet ska föregås av detaljplanläggning.
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Verksamheter

Service

Fortums verksamhet i anslutning till ställverket förutsätts vara kvar i
området. Fortum äger ytterligare en fastighet som idag är obebyggd.

Skola, vårdcentral och handel
Dingelsundet tillhör Gruvlyckan/Mariebergs skolområde. Barnen åker
skolskjuts ca 5 km till skolan på Gruvlyckan och till Västerstrand. Högstadiebarnen åker ca 7,5 km till Mariebergsskolan. Förskolor finns närmast i Gruvlyckan och på Västerstrand.
Handel finns närmast i Bergvik (6 km), Våxnäs (5 km), Karlstads centrum
(6 km) och i Skoghall (4 km).
Vårdcentral finns i Våxnäs (6 km).
Riktlinjer för service

Ställverket vid Skoghallsvägen

Inom Zakrisdal och Grundviken norr om Dingelsundet pågår planering för
bostäder och verksamheter med koppling till Bergviks handelsområde.
Skola/förskola kommer att byggas i anslutning till Zakrisdal. För att förbättra kopplingen mellan Dingelsundet och Zakrisdal, och förkorta resvägen med cykel, bör man knyta samman Dingelsundet med Zakrisdal med en
gång- och cykelväg.

Jordbruksverksamhet med ett mindre antal hästar finns i vid Dingelsundet 2:21. För att vidmakthålla och bevara det öppna landskapet kan det
vara nödvändigt med samverkan mellan fastighetsägare och kommun.
Riktlinjer för verksamheter:
* Ny bostadsbebyggelse får inte placeras så nära ställverk och kraftledning att magnetfältsnivån vid bostad överstiger 0,2 µT
* Jordbruksverksamheten är viktig för att bevara karaktären på området
och bör om möjligt fortgå. Riktlinjer för avstånd mellan hästar och ny
bebyggelse ska respekteras (se sid 43).
* Inga ytterligare verksamheter planeras i området

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Kulturmiljö
Värmlands Museum har 2009 tagit fram en kulturmiljöutredning inom
Dingelsundsområdet på uppdrag av kommunen. Rapporten redovisar
områdets historiska utveckling, arkeologisk inventering och den byggnadsinventering som gjorts.
Inom utredningsområdet finns spår från mänskliga aktiviteter från järnåldern i form av stensättningar. Att området vid Dingelsundet ursprungligen utgjort en ö tyder det första gårdsnamnet Dingelsöön på som finns
i handlingar från andra hälften av 1500-talet.
Fasta fornlämningar i form av stensättning RAÄ 55 finns på Dingelsundsberget och i nära anslutning till plangränsen i norr finns ytterligare
två lämningar skyddade enligt kulturmiljölagen (RAÄ 54 och RAÄ 57).
Fasta fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen (KML). Det
är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fast fornlämning. Den som vill bygga eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av
företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. Den som vill
rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning ska ansöka om tillstånd
hos länsstyrelsen.
För övrigt hittades 35 kulturhistoriska lämningar i form av gränsmarkeringar, rösen, stengärdsgårdar, torplämningar och ristningar i klippor vid
vattnet. Hur hänsyn ska tas till dessa får mer detaljerade inventeringar i
samband med kommande detaljplanering utröna.
Vattenområdena inom planområdet kan enligt länsstyrelsen innehålla
maritima forn- eller kulturlämningar. Särskild arkeologisk utredning
(enl 2 kap 11§ KML) kan krävas i samband med detaljplanering eller
andra större arbetsföretag i området.
Göteborgsuden har fått sitt namn av torpet Göteborg som låg där på
1800-talet. I anslutning till torpet har ett antal husgrunder, terrasseringar, kalkkällare och anlagda vägar påträffats. Dessa är från det sommarstugeområde som låg på platsen före 1947. 1967 revs husen på grund av
att ammunitionstillverkningen vid Zakrisdal krävde en större skyddszon.
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Ett stort antal byggnader från 1800-talets jordbruksverksamhet saknas,
men några av dem har lämnat efter sig spår i landskapet i form av husgrunder och spismursrösen. Under 1838 skiftas Dingelsundet och markerna delas upp på två brukare. Senare kommer ytterligare hemmansklyvningar att bilda fler gårdsenheter på udden. Norr om Dingelsundets ägor
låg gården Knappstads ägor och där anlades två torp någon gång under
1800-talet.
De kulturmiljöer som påträffats inom området innehåller lämningar så
som gränsstenar, rösen, stengärdsgårdar, husgrunder, ristningar etc. Dessa
representerar på olika sätt områdets historia från 1800-talet och framåt.
Vissa av lämningarna har fått ett högt samlat värde vad gäller deras förmåga att förmedla områdets kulturhistoriska utveckling. De ingår på ett
eller annat sätt i olika kulturmiljöer, medan andra lämningar utgör enskilda objekt som beroende på vad de är, kan berätta om viktiga delar av
områdets kulturhistoria.
Samtliga kulturhistoriskt intressanta byggnader inom planområdet tillmäts
enligt museets bedömning ett särskilt kulturhistoriskt värde (se kartan). De
är alla i någon mening unika eller typiska och utgör enskilt och/eller tillsammans kulturhistoriskt viktiga inslag i miljön. Vid byggnadsinventeringen har bebyggelsen värderats och klassificerats enligt följande:

Dingelsundets gård (Foto Mattias Libäck, Värmlands Museum)

Kulturhistoriskt intressanta byggnader (Kulturmiljöutredning Värmlands Museum)
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Byggnader som sett till helhet och detaljer är mycket bevarandevärda (1B
enligt kartan) med anledning av deras miljömässiga kvaliteter och vad de
kan berätta utifrån äldre tiders byggnadsskick och platsens historia:
 Dingelsundet 2:1, mangårdsbyggnad
 Dingelsundet 2:4, sommarhus
 Dingelsundet 2:46, sommarhus
 Dingelsundet 2:47, sommarhus
 Dingelsundet 2:48 sommarhus
 Dingelsundet 2:49, sommarhus
Dessa byggnader kan vid vidare studium visa sig vara så värdefulla att de
kan hänföras till PBL 8:13 (SFS 2010:900) som särskilt värdefulla byggnader som inte får förvanskas.
Byggnader som berättar något om utredningsområdets utveckling och som
har viktiga miljömässiga kvaliteter, men där betoningen ligger framför allt
i det miljömässiga värdet och i mindre grad i byggnadens detaljutförande
(1C enl kartan):
 Dingelsundet 2:2 och 2:25, gårdsmiljö
 Dingelsundet 2:21, gårdsmiljö
 Dingelsundet 2:27, fritidshus
 Dingelsundet 2:28, fritidshus
 Dingelsundet 2:39-2:44, fritidshus
 Dingelsundet 2:57, fritidshus
 Dingelsundet 2:56, fritidshus
 Dingelsundet 2:86, sommarhus
Enligt PBL 8:17 ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
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Sommarstuga från 1920-talet

Naturmiljö i anslutning till sommarhus

Viktiga kulturmiljöer som finns inom området (se kartan på nästa sida)
är:
1. Lämningar efter den första sommarstugebebyggelsen vid Göteborgsudden.
2. Lämningar efter torpet Göteborg.
3. Hamnområde med ristningar i berghäll
4. Det öppna landskapet kring gårdarna, fastigheterna Dingelsundet 2:1
och 2:21.
5. Fastigheterna Dingelsundet 2:48 – 2:49 och 2:46 – 2:47 från tidigt
1920-tal.
6. Fastigheter som exemplifierar 1920- och 1930-talens bebyggelseutveckling.
7. Område som uppvisar ett spektrum av 1900-talets sommarstugebebyggelse.
8. Sommarstugor från 1940- och 1950-talen karakteristiskt utplacerade i
naturmark.
Miljöerna redovisas på kartan på nästa sida.
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Riktlinjer kulturmiljö
* Vid all förändring av utpekade byggnader (1B och 1C) inom området ska
hänsyn tas till deras kulturhistoriska värden. Behov av skydds- och/eller
varsamhetsbestämmelser ska övervägas vid kommande detaljplanläggning. Inför eventuell förändring utan föregående detaljplanläggning ska
byggnadens kulturhistoriska värde ytterligare studeras.
* Hänsyn ska tas till den värdefulla landskapsbilden centralt i området.
Ingen ny bebyggelse bör etableras inom detta område.
* Befintlig bebyggelse är i hög grad inbäddad i natur. Karaktären med ”hus
i natur” på stora, vegetationsklädda tomter bör bevaras. Vid upprättande
av detaljplaner ska bestämmelser om behandling av mark och vegetation
inom tomtmark övervägas.
* De smala vägarna som leder ut till områdets olika bebyggelsegrupper hör
till områdets karaktär. Med fler boende i området måste standarden och
framkomligheten på vägarna förbättras (se även trafik och kommunikationer sid 28). I samband med utbyggnad ska kulturmiljöaspekter vägas in
även i samband med förändring av vägnätet.

Översiktsbild över inventerade kulturmiljöer (Kulturmiljöutredning Värmlands Museum)

Kulturhistorisk lämning i form av
Ristningar på berghäll
spismursröse
(Foto båda bilderna Hans Olsson, Värmlands Museum)
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Trafik och kommunikationer
Biltrafik
Norra delen av planområdet angörs via Margårdsvägen från Zakrisdal.
Den vägen har inga kopplingar till vägarna inom Dingelsundet annat än
med en enkel gångstig. Planområdets södra delar angörs från Skoghallsvägen med infart till Dingelsundet drygt 2 km söder om Ullebergsleden.
Infarten är anonym liksom kopplingen till bebyggelsen inom Dingelsundsområdet. Vid anslutningen till Skoghallsvägen har tillbud vid vänstersväng
skett relativt ofta och även olyckor med personskador har förekommit. I
samband med tågtrafik kan köer från både norr och söder bildas.
Vid utfarten på Skoghallsvägen beräknas trafikintensiteten på Dingelsundsvägen vara ca 200 fordon/åmd*. Skoghallsvägen är en kommunal
väg som vid kommungränsen övergår till statlig väg 554. Trafiken på
Skoghallsvägen med 6700 fordon/åmd och med ca 8% tung trafik, är
stundtals intensiv och många upplever att det är besvärligt att korsa vägen
och att vänstersvängen vid angöring från söder är farlig.
*åmd=årsmedeldygn

Ca 100 meter från Skoghallsvägen delar infartsvägen upp sig i flera
mindre vägar. Mot hamnen i södra delen av området finns den enda asfalterade vägen, medan övriga vägar i området är grusvägar med olika standard. Vägen söderut, Dingelsundsvägen, delar successivt upp sig i mindre
angöringsvägar som leder till olika grupper av bebyggelse. Vägarna i området utgörs av enskilda vägar som är gemensamhetsanläggningar eller
säkerställda genom servitut. Vägen västerut förbi gården Dingelsundet
2:21 ansluter till Burmavägen med drygt 20-talet bostadsfastigheter. De
boende i området har fått löfte av den markägare som vill exploatera
Dingelsundet 2:2 att nytillkommande bebyggelse inte ska angöras via
Burmavägen.

Olika delar av Dingelsundsvägen

Vägar i området
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Boende inom området anser att hastigheten är hög inte bara på Skoghallsvägen, utan även på de lokala vägarna inom området. Alla vägar inom
området är smala (3-5 m) och konflikter mellan fotgängare, cyklister och
bilister uppstår lätt. Standarden på vägarna i området är låg och framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjningsfordon, sopbilar, postbilar etc
är begränsad. Den successiva utbyggnaden av bebyggelsen i området har
medfört en hel del tung trafik på vägarna, som inte är dimensionerade för
sådan trafik. Kostnaderna för kommunen som sköter vägarna i området
blir därmed väsentligt större än det statsbidrag man får.
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Margårdsvägen, som ansluter från norr, har en sträckning mellan Haga
och gården vid Dingelsundet 2:21, är avstängd för genomfartstrafik. Standarden på vägen är delvis mycket dålig, vilket lär vara ett val från de boende själva för att slippa genomfartstrafik. Kommunen sköter vägens
norra del.
Vid hamnen i södra Dingelsundet som ägs av Dingelsundets Hamn Ekonomisk Förening finns parkeringsmöjligheter för föreningens medlemmar.
Parkeringsmöjligheter finns för övrigt inte i området.
Gång- och cykeltrafik
Längs Skoghallsvägens östra sida finns gång- och cykelväg mellan Karlstad och Skoghall. Det innebär att trafikanter till och från Dingelsundet
måste passera över Skoghallsvägen med dess stundtals intensiva trafik.
Det finns också möjlighet att cykla från Dingelsundets gård längs ”Silvervägen” och Margårdsvägen mot Zakrisdal, men vägens låga standard gör
att man måste dra cykeln bitvis. Där Margårdsvägen ansluter mot Zakrisdalsområdet finns gång- och cykelväg mot Zakrisdalsudden, Gruvlyckan,
Västerstrand, Sommarro och Karlstads centrum. När Zakrisdal och Grundviken byggts ut kommer gc-väg att fortsätta till Bergviks köpcentrum.
För att skapa ett bättre sammanhang mellan Dingelsundet och Zakrisdal,
där bl.a. förskolor och skola kommer att byggas och där service, arbetsplatser och bostäder av olika slag planeras, föreslås en gång- och cykelväg
mellan Dingelsundet och Haga och vidare till Zakrisdal.
Inom planområdet är vägarna smala och cykeltrafiken får samsas med
övriga trafikanter.

Befintliga (svarta) och nya (röda) vägar i området. Rekreationsstråk redovisas under
avsnittet ”Friluftsliv och rekreation”.
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Riktlinjer vägar – biltrafik och gc-trafik
* Infarten till Dingelsundet bör med fler boende inom Dingelsundet byggas
om så att trafiksäkerheten blir bättre.
* En bättre gång- och cykelväg mellan Margårdsvägens norra del och Dingelsundet ska förbinda Zakrisdal med Dingelsundet. Vägens exakta läge
hanteras vid kommande detaljplanering.
* Ny angöringsväg anläggs från Dingelsundsvägen till ny bostadsbebyggelse söder om Burmavägen. Gång- och cykelväg ska finnas mellan
Dingelsundsvägen och Burmavägen. Vägarnas exakta läge hanteras i detaljplanearbetet.
* Ny väg öster om Dingelsundsberget ska vid framtida exploatering ersätta
dagens väganslutning till bebyggelsen vid Dingelsundsådran. Gång- och
cykelväg ska ansluta till befintlig väg längs stranden.
* För att bevara områdets karaktär är vägarnas utformning viktiga. Vägarna
i området bör inte ha gatukaraktär utan ska ha liknande karaktär som dagens huvudvägar. För att öka framkomligheten för utryckningsfordon,
sopbilar, snöröjningsfordon etc måste fler mötesplatser finnas och bra
vändplatser anordnas. Plats för snöupplag och tillfällig parkering ska anordnas. I samband med den övergripande vägutredningen ska kulturmiljöaspekter vägas in.
* Vid ombyggnad av vägar ska hänsyn tas till översvämningsrisk.
* Ett promenadstråk ska möjliggöras mellan Petterssonsudden och Göteborgsudden.
* Ett promenadstråk från broarna över Dingelsundsådran genom området
till Göteborgsudden och Zakrisdal ska iordningställas. Stråket ska ej ha
cykelvägsstandard utan vara framkomligt via brygga längs Dingelsundsådran, på stigar och ansluta till befintliga och nya vägar och
gång- och cykelvägar. (Se även under avsnittet Friluftsliv och rekreation
sid 38-39).

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik inom området saknas helt. Närmaste angöring för Karlstadsbuss finns vid Zakrisdal med linje 7 med turer 2-3 ggr/timma. Avståndet är ca två kilometer mellan Dingelsundsvägen och Zakrisdalsvägen.
Värmlandstrafik trafikerar Skoghallsvägen med linjerna 900 och 902 mellan Skoghall och Ikea respektive Karlstad med två turer/timme för respektive linje. Hållplatser finns vid Knappstad och vid infarten till Dingelsun-
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det. Den senare är nybyggd och utrustad med både väderskydd och cykelparkering. Avstånden mellan bebyggelse i området och hållplatserna är
mellan 0,5 och 1,5 km.
Riktlinjer kollektivtrafik
* Ingen förändring av kollektivtrafiken föreslås. Värmlandstrafik kommer att
angöra på samma sätt som idag vid Skoghallsvägen och Karlstadbuss
angör vid Zakrisdalsvägen.
* Hållplatserna ska vara så attraktiva som möjligt och underlätta för kombinationen buss/cykel.
* Ingen persontrafik planeras på Skoghallsbanan.

Järnväg
Järnvägen mellan Skoghall och Karlstad passerar genom planområdets
östra del. Banan är elektrifierad. Den ägs av Trafikverket och viss upprustning har skett under senaste decenniet. Trafiken som går på järnvägen
är idag enbart s.k. växlingsrörelse. Ingen tågplan finns utan trafikering
sker utifrån behov och efterfrågan. I medeltal går 6-8 tåg per dag på banan
med transport av gods till och från Stora Enso. Järnvägen är transportled
för farligt gods även om inget farligt gods transporteras där idag. En uppgradering av banan med bättre styrning av när och hur man får köra pågår.
Persontrafik på Skoghallsbanan är enligt Trafikverket idag inte aktuellt.
Järnvägen utgör en barriär mellan Dingelsundet och Skoghallsvägen och
områdena öster om Skoghallsvägen. Så länge trafikintensiteten är så låg
som idag fungerar befintliga passager, som består av plankorsningar med
olika grad av skydd.
Vid förändringar enligt planförslaget kommer korsningarna att studeras.
Riktlinjer järnväg
* Vid ökad trafik på järnvägen bör antalet korsningar minimeras. Inför
kommande detaljplanearbete ska underlag som möjliggör Trafikverkets
beslut om skyddsnivåer tas fram.

31

Inom planområdet finns idag inget utbyggt kommunalt, gemensamt vatten
och avlopp. Dricksvattnet i brunnar i området är av skiftande kvalitet och
infiltration av avloppsvatten inom bebyggda områden fungerar dåligt på
tomter med tunt jordtäcke och berg. Allt eftersom den gamla fritidsbebyggelsen byggts om och åretruntboendet ökat, har problemen med dagvatten
också ökat. Infiltrationen på den enskilda tomten är inte tillräcklig och
intilliggande tomter påverkas.
En VA-plan håller på att upprättas för Karlstads kommun, som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Ett förslag till VA-plan har
varit utsänt för samråd. I VA-planen läggs bl a fast vilka områden som ska
tas in i kommunens verksamhetsområde och en prioritetsordning för VAutbyggnad till de olika områdena. I förslaget ligger Dingelsundet i prioritetsordning direkt efter Edsgatan och Steffensminne, där utbyggnad redan
pågår. Projektering av en VA-anläggning för Dingelsundet beräknas påbörjas under 2015. Även dagvattenproblematiken behandlas i VA-planen.
Att lösa VA-försörjningen i ett omvandlingsområde som Dingelsundet är
oftast förknippat med höga kostnader och låga intäkter för kommunen.
VA-utbyggnaden enligt VA-planen kommer att bekostas av kommunens
VA-kollektiv och delvis finansieras med anslutningsavgifter. Kommunen
kommer att vara huvudman för VA-systemet, och ledningar läggs med
stöd av ledningsrätt.

En av Karlstads huvudvattenledningar från Sörmon går genom planområdet i nordsydlig riktning och förser stora delar av Hammarö kommun med
vatten.
Huvuddelen av de bebyggda områdena inom Dingelsundet ligger inom
område med mindre goda uttagsmöjligheter för grundvatten ur berget.
Många hushåll med egna vattentäkter har dålig vattenkvalitet. I området
finns ett antal enskilda brunnar borrade till mellan 45 och drygt 100 meter
meters djup. En samfällighetsbrunn på 12 meter finns också. Vid inventering 1996 användes den framför allt av fritidsboende. Vattenkvalitén i de
enskilda brunnarna har varit problematisk med förekomst på flera ställen
av järn, mangan och svavelväte som ger vattnet en missfärgning och dålig
smak. På några ställen har även kolibakterier konstaterats. Fritidsboende
tar med sig dricksvatten hemifrån/från granne och använder sjövatten för
bad och tvätt. Om fler brunnar borras i området kan det bli kapacitetsproblem i angränsande område och sämre kvalitet på vattnet genom påverkan
på kringliggande brunnar och inläckage från närliggande avloppsanläggningar.
För att få tillgång till bra dricksvatten har ett 30-tal hushåll inom planområdet skaffat sig tillgång till kommunalt vatten via två gemensamhetsanläggningar med vattenledning som ansluter till kommunens Hammaröledning.
Med utbyggnad av VA-anläggning enligt VA-planen kommer de fastigheter som ansluts också att förses med kommunalt vatten.

Vatten
Kattfjorden, den del av Vänern som gränsar till planområdet, fungerar som
råvattentäkt till Sörmons vattenverk. Vattenverket försörjer både Karlstad
och Hammarö med dricksvatten av hög kvalitet. Länsstyrelsen har beslutat
om skyddsföreskrifter för Kattfjorden för att skydda mot påverkan som
kan äventyra vattenkvaliteten. Vattenskyddsområdet är indelat i olika zoner (se karta sid 13). Närmast vattentäkten finns en vattentäktzon och utanför denna en primär skyddszon, en sekundär skyddszon som berör öar
och kust inom Dingelsundet samt en tertiär zon. Olika bestämmelser och
krav på tillstånd gäller inom de olika zonerna.

Spillvatten
Miljöförvaltningen har 2010 kontrollerat avloppssituationen för 120 fastigheter inom planområdet.
29 av dessa hade torrtoalett eller sluten tank samt utsläpp av BDT-vatten
19 fastigheter hade infiltrationsanläggning, markbädd eller minireningsverk med utsläpp från WC + BDT-vatten
56 hade inget känt avlopp
11 hade tillstånd för avlopp men saknade slamtömning
7 hade slamtömning men saknade tillstånd till avlopp

Teknisk försörjning
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Det mer eller mindre renade avloppsvattnet släpps ut i mark med avrinning mot Kattfjorden eller med avledning direkt mot Kattfjorden som är
recipient och samtidigt Karlstads vattentäkt. Vid förtätning och nyetablering av bebyggelse måste långsiktigt hållbara avloppslösningar tillämpas.
Kattfjorden klassificeras enligt ramdirektivet för vatten som hög ekologisk status. För näringsämnen klassificeras Kattfjorden som hög ekologisk status. Kattfjorden klarar idag miljökvalitetsnormen för ekologisk
status. Enligt vattendirektivet får statusen inte försämras.
Enligt kommunens förslag till VA-plan kommer ett kommunalt VAsystem att anläggas för södra delen av Dingelsundet. Hur stora delar av
området som kommer att anslutas till detta är inte klarlagt – sannolikt
kommer det förutom bebyggelse vid Dingelsundsvägen mm också att
kunna omfatta de tre nyexploateringsområden som föreslås i denna fördjupning av översiktsplanen.
Möjligen anläggs ett så kallat LTA-system (lågtrycksavloppssystem), där
varje fastighet erhåller en pumpenhet som pumpar spillvattnet från fastigheten till det allmänna ledningsnätet. Detta system är fördelaktigt då man
har kuperad och bergig terräng och gles exploatering.
Projektering av VA-anläggningen kommer att påbörjas under 2015.
Riktlinjer vatten och spillvatten
* Inga nya enskilda avloppsanläggningar får anläggas i området. För omvandling och nyetablering av bostäder krävs att anslutning sker till det
kommunala VA-systemet.
* Områden med befintlig och planerad bebyggelse ska införlivas i kommunens verksamhetsområde för både vatten, spillvatten och dagvatten.
Detta gäller dock inte för bebyggelsen på öarna inom planområdet.
* Alla hushåll i området med undantag för bebyggelsen på öarna ska anslutas till kommunal spillvattenledning.
* Ett allmänt ledningsnät för vatten och spillvatten byggs ut inom Dingelsundet i enlighet med VA-planen.
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Dagvatten
När fritidsbebyggelse övergår till permanentbebyggelse förändras förhållandena för dagvattenhantering inom de bebyggda områdena. När hus och
takytor blir större, mark för vägar och parkeringsplatser beläggs med asfalt
och plattor, naturmarken övergår till plana gräsytor och infiltrationsanläggningar anläggs för sommar- och vinterbruk, finns ingenstans för vattnet att ta vägen. Det gäller särskilt vintertid när naturens egen rening genom växtlighet, avdunstning och infiltration i marken är begränsad på
grund av tjäle och låg temperatur.
Eftersom den mark som innehåller bebyggelse inom planområdet huvudsakligen består av berg och lera är infiltrationen i marken redan från början begränsad. Flera fastighetsägare i området har uttryckt bekymmer med
dagvatten från grannfastigheterna i och med den successiva förtätningen
av fritidsbebyggelsen.
Riktlinjer dagvatten
* Dagvatten från befintliga och föreslagna fastigheter bör avledas i så stor
utsträckning som möjligt via diken och dammar så att en fördröjning av
dagvattenflödet sker, innan det rinner ut i Dingelsundsådran eller i Kattfjorden. Respektive fastighetsägare ska lösa dagvattenfrågan lokalt inom
fastigheten eller via en gemensamhetsanläggning med flera fastighetsägare.
* Inför kommande detaljplanearbete ska en dagvattenutredning tas fram.
Den ska belysa dagvattensituationen dels inom befintlig bebyggelse och
med dagens VA-system och dels vid de förändringar som en kommunal
anslutning och en utbyggnad för med sig. Utredningen ska även visa hur
Karlstads vattentäkt, Kattfjorden, påverkas.
* Dagvattenhanteringen inom tätbebyggda områden ska hanteras i kommande detaljplanearbete. För att trygga bakomliggande fastigheters dagvattenavledning ska u-områden eller servitut inrättas. Dessa ger rätt till
dike eller ledning över annan fastighet.
* Utformning av ny bebyggelse ska vara långsiktigt hållbar. Utformningen
ska ta hänsyn till dagvattenproblematiken. Användning av sedumtak etc
ska prioriteras liksom genomsläppliga material i markbeläggningar.
* Nyexploateringsområdena med tät bebyggelse ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för dagvatten
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Energi
Elförsörjningen inom området ligger inom Karlstads Elnäts verksamhetsområde.
Riktlinjer energi
* Med tillkommande bebyggelse kan transformatorstationer och uppgradering av ledningar behövas. Detta ska beaktas i kommande detaljplanearbete.

Värme
Uppvärmning av befintlig bebyggelse sker individuellt och med många
olika system. Ingen tillgång till fjärrvärme finns i området.
Riktlinjer värme
* Vid ny- och ombyggnader är det önskvärt att långsiktigt hållbara system
för uppvärmning installeras.

Mobil- och telekommunikation
Kapacitetsfrågan för omvandling och tillkommande bebyggelse ska utredas i samband med kommande detaljplanearbete.
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Naturmiljö och friluftsliv
Landskapsbild
Området är kuperat med det högsta berget längst i söder som ligger på en
nivå 30 meter över Vänerns yta (73 möh). Mellan bergspartierna längs
Vänerkusten, finns låglänta områden med jordbruksmark. Östra delen av
planområdet är relativt flackt.
I mötet med området från norr via Margårdsvägen, präglas landskapsbilden av den igenväxande jordbruksmarken, skogen och efter ytterligare
några hundra meter den dominerande kraftledningsgatan som sträcker sig
genom området mot sydost. Där Margårdsvägen når stranden har man
utblickar ut över Porsviken och Kattfjorden i Vänern. Den äldre bostadsbebyggelsen som utgör en blandning av fritids- och permanentbebyggelse,
ligger väl inbäddad i vegetation och har begränsad kontakt med omgivningarna.

bostadshus som byggts på senare år och har fått en mer öppen och iögonenfallande placering i landskapet, medan den äldre fritidshus- och permanentbebyggelsen längs Burmavägen ligger mera inbäddad i hällmarkstallskogen i väster.
Norr om det öppna landskapet mellan kraftledningen och Petterssonsudden finns också en blandning av gammalt och nytt, sommarhus och nya
villor. De angörs via ”Silvervägen” som möter Margårdsvägen i en smal
stig.
Söder och sydväst om Dingelsundets gård finns också ett öppet landskap
med hagmarker som kantas av glesa björkbestånd mot vägen i söder. Den
smala vägen följer landskapet på ett mycket tilltalande sätt och längre ut
på udden i söder finns även här en blandning av äldre fritidshus och nyare
byggnader för permanentboende. Variationen av storlekar, utformning och
naturhänsyn är påtaglig.

Utsikt över öppet landskap och vatten är en del av områdets stora tillgångar

Angör man Dingelsundet från Skoghallsvägen möts man av en tät vegetationsridå dels mellan vägen och järnvägen och dels mellan järnvägen och
de öppna markerna kring Dingelsundet 2:21. Längs järnvägen ligger bostadsbebyggelse inbäddad i vegetationen men med utblickar mot de öppna
markområdena och längre in finns områdets äldsta bebyggelse. Den öppna
tilltalande landskapsbilden träffar man på strax norr om Dingelsundet
2:21, där den ännu öppna jordbruksmarken sträcker sig ut mellan kraftledningsgatan och Vänerstranden. Jordbruksmarken tenderar att växa igen
och det finns risk att öppenheten inte är så varaktig. Här finns en del nya
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Bebyggelse i skog och ….

… öppet lanskap

Riktlinjer landskapsbild
* För att bevara det öppna landskapet och den värdefulla floran i områdets
centrala delar är det viktigt med djur som betar i området.
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Geologi och geoteknik
Jordartskartan visar att det finns mycket berg i området. I anslutning till
bergspartierna framträder morän både i norr och söder. Mellan bergknallarna finns låglänta partier med lera som längre österut övergår i sand. I
norra delen av området finns torvtäckt mark i nordost och längs stränderna
vassområden som utgör övergång mellan land och vatten.

Riktlinjer geologi och geoteknik
* Geotekniska utredningar och radonundersökningar ska ligga till grund för
etablering av ny bebyggelse inom området. Dessa frågor hanteras inom
detaljplanearbetet.

Värdefull natur
En detaljerad vegetationsinventering av planområdet gjordes 1994. Denna
har kompletterats under 2010.
Stora delar av området är skogbevuxet, främst med barrskog eller barrblandskog. I barrskogen dominerar hällmarkstallskog som växer på höjdpartierna i området där berget går i dagen eller endast har ett tunt jordtäcke. Barrskogspartierna är oftast lättillgängliga och vackra och därför av
stort värde för det rörliga friluftslivet. Mindre partier med värdefull
lövskog förekommer och då främst i fuktiga delar och kantzoner av jordbruksmarken och våtmarken.

Berggrunden består av granit och gnejs som ger magra växtbetingelser och
där det huvudsakligen växer hällmarkstallskog. Det förekommer även
mindre områden med hyperit i berggrunden. Det är en bergart som innehåller gott om kalkmineral som när den frigörs ger goda växtbetingelser
särskilt i sluttningar och branter med rörligt vatten. Förekomsten av radon
i området är inte känd. Inte heller de geotekniska förutsättningarna utanför
bergspartierna i området är kända.
Dingelsundsberget

Värdefull sumpskog inom området
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Göteborgsudden (1) är idag en av få obebyggda Väneruddar inom Karlstads kommun. I området finns gammal skog och betade strandängar.
Skogen är långsiktigt skyddad som biotopskydd. Utblickarna mot Vänerskärgården är tilltalande (se även under Friluftsliv och rekreation).
Sydost om Göteborgsudden och jordbruksmarkerna vid Margårdsvägen
finns en ca 6 ha stor våtmark (2) som delvis är bevuxen med salixbuskar
och delvis är mer öppen med kaveldun och annan vattenvegetation. I området finns gott om stående döda träd, vilket bidrar till höga naturvärden.
Området är naturmässigt en fortsättning på våtmarkerna och lövskogarna i
Klarälvsdeltat öster om Skoghallsvägen som är föreslaget som naturreservat. I väster kantas våtmarken av värdefull, självgallrande lövskog med
asp och salix på fuktig mark. I öster ett område med sumpskog som är en
fortsättning på de fuktiga lövskogarna i deltaområdet öster om Skoghallsvägen. Väster om område 2 finns två mindre våtmarksområden som också
är av stort värde.
Vid Knappstad (3), mellan vägen och järnvägen, finns bostadsnära,
strövvänlig skog. Ett mindre fuktlövskogsområde finns öster om järnvägen. I områdets norra kant, väster om järnvägen och sydost om Margårdsvägen, finns en litet lövskogsområde med höga naturvärden.
Udden (4) vid den s.k Petterssonsviken som odlingslandskapet mynnar i,
utgörs av delvis skogsklädda hällar. Från udden har man direktkontakt
med Vänern för bad och utblickar. Udden är ett värdefullt område för kultur, natur och rörligt friluftsliv. Den är ett av de få ställen i området där
man kommer ut till fina klippstränder invid Vänerstranden. Udden är bevuxen med tall av varierande ålder och storlek. Vissa av träden är flera
hundra år. Längst ut på klipporna finns spår av fisket i området. Längre in
på udden domineras växtligheten av björk, sälg och klibbal och på marken
växer ris av olika slag.

Utsikt mot
sydväst från
Petterssonsudden
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Odlingslandskapet (5) norr om Dingelsundet 2:21 har inte så höga naturvärden, men är viktiga att hålla öppna utifrån landskapsbildsvärden.
Hagmarkerna (6) söder om Dingelsundsgårdarna har höga naturvärden
med sin torrängsflora som inte förekommer på så många ställen i kommunen. Här växer bl a rikligt med höskallra, mandelblom och svartkämpar
som är beroende av bete eller slåtter. Hagen hör samman med kulturmiljön
i området.

den växer en hel del vass. Detta område är föreslaget att ingå i det naturreservat för Klarälvsdeltat som länsstyrelsen avser att bilda.

Värdefull hagmark och ….

Dingelsundsådran

… mandelblom och smörblommor

Berget (7) i södra delen av Dingelsundet är bevuxet med talldominerad
barrskog som är relativt lättillgänglig. På grund av tät bebyggelse väster
och söder om skogen är entréerna för allmänheten till skogen begränsade
till ett fåtal platser. Det utgör ett av de viktigaste bostadsnära natur- och
friluftsvärdena inom området med tillgång till bär och svamp. Berget består till vissa delar av hyperit vilket medför goda växtbetingelser för flera
ovanliga arter och en rikare växtlighet. Bland annat förekommer hassel.
Skogen är varierad med träd i olika åldrar och inslag av olika lövträdsarter, vilket gör att området har fina kvaliteter för både naturvård och rekreation. I bergets västra del är barrskogen uppvuxen och relativt tät men
vältrampade stigar gör området lättframkomligt. I bergets östra del har
skogen delvis avverkats och uppvuxen slyvegetation ger en tätbevuxen
natur som är brant och på vissa ställen mycket svårframkomlig.
Väster om Dingelsundsberget (8) finns ett mindre område med gles medelålders lövskog med vissa naturvärden.
Dingelsundsådrans strand (9) väster om Skoghallsvägen utgörs av fuktig
mark med självgallrade lövträd så som klibbal, sälg och björk. Vid stran-

Natur och friluftsvärden inom planområdet som klassas som riksintressen
enligt Miljöbalken (MB) finns förtecknade på sid 14-16.
Riktlinjer natur
* För att bevara det öppna landskapet och den värdefulla floran i områdets
centrala delar är det viktigt med djur som betar i området.
* Överenskommelse om långsiktigt hållbara skötselåtgärder bör komma till
stånd mellan olika markägare för bevarande av områdets karaktär.
* Göteborgsudden, sumpskogarna och det öppna odlingslandskapet ska
värnas och ny bebyggelse ska föregås av detaljplanering.
* Det finns värdefulla naturpartier inom områden utpekade för nyetablering
av bostadsbebyggelse. Avgränsning av dessa områden sker i detaljplanearbetet.
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Friluftsliv och rekreation
Tillgången till natur och möjligheter till rekreation har stor betydelse för
området. Närheten till och utblickar över vattnet är en faktor som gör området attraktivt.
Göteborgsudden (A) är idag en av få obebyggda Väneruddar på cykelavstånd från Karlstad. I området finns värdefull natur och betade strandängar. Utblickarna mot Vänerskärgården är tilltalande. Kommunen har ställt i
ordning gångvägar, information, rastplatser och grillplatser och det finns
möjligheter att bada från klipporna. Göteborgsudden är tillgänglig för alla
och har blivit ett mycket populärt besöksmål.
Knappstad (B), mellan vägen och järnvägen finns bostadsnära, strövvänlig skog.
Petterssonsudden (C) utgörs av delvis skogsklädda hällar. Från udden har
man direktkontakt med Vänern både för bad och för utblickar.
Dingelsundsberget (D) är bostadsnära skogsmark med tillgång till bär
och svamp och vältrampade stigar. Öster om berget finns en flack, småkuperad terräng, glest bevuxen med olikåldrig gran och tall med lingon- och
blåbärsris i markskiktet. Längre ner mot Dingelsundsådran blir marken
fuktigare och där dominerar lövträd.
Udden i sydväst (E) ägs av kommunen och är en attraktiv plats med vackra utblickar över Vänern. Platsen är anonym och behöver skyltas och rustas upp för att visa att den är tillgänglig för allmänheten.
Tillgång till större strövområden saknas inom området, men i stråket
under kraftledningen finns i norra delen av området små partier med
strövvänlig natur med bär och svamp. Även vägarna i området med sin
lantliga karaktär används för promenader och joggning. Dingelsundsberget är det största och mest betydelsefulla skogsområdet för rekreation
inom planområdet. Öster om Skoghallsvägen, strax utanför planområdet,
finns iordningställda stigar och fågeltorn i Klarälvsdeltat. Järnvägen och
Skoghallsvägen utgör dock påtagliga barriärer mellan deltaområdet och
Dingelsundet.
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Friytor för lek och bollspel saknas helt i området. Tillgängligheten till
vattnet för bad är mycket begränsad på grund av att huvuddelen av strandområdena är bebyggda och stränderna privatiserade.
Vattenområdena väster om Dingelsundet har under lång tid nyttjats för
fiske, som tidigare var en del av försörjningen för några familjer.
Sedan fritidsbebyggelse började etableras längs kustremsan har vattenområdena varit attraktiva för bad- och båtliv.
Badmöjligheter finns vid udden i sydväst och vid Petterssonsudden centralt i området. Stränderna är på de flesta ställen privatiserade och många
som bor en bit från stranden saknar tillgänglighet till strandområdena.
Med sitt läge nära Vänern är Dingelsundet attraktivt för båtsport av olika
slag. Många har bryggor i nära anslutning till bostaden medan några hittar
båtplatser på andra ställen. Dingelsundets Hamn Ekonomisk Förening
äger hamnen i sydvästra Dingelsundet med parkeringsplatser. Hamnen
och parkeringen är främst avsedd för stugorna på öarna utanför Dingelsundet. Ytterligare båtplatser har nyligen byggts i Dingelsundsådran. Med
det ökade trycket att komma ut på Vänern följer önskemål om fler båtbryggor i området.
Riktlinjer för friluftsliv
* Ett sammanhängande, strandnära rekreationsstråk från östra sidan av
Skoghallsvägen, under broarna, förbi våtmarkerna, via Dingelsundsberget
och vidare norrut till Göteborgsudden, med flera möjligheter till strandkontakt, ska skapas i området. Avsikten är att binda ihop det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat med Dingelsundet och Göteborgsudden.
* Stränderna i området ska så långt möjligt göras mera allmänt tillgängliga.
Detta hanteras i kommande detaljplaner.
* Udden i sydväst som ägs av kommunen bör skyltas och ställas i ordning
för allmän åtkomst för fotgängare.
* Förutsättningarna för fler bad- och båtbryggor (utan bilparkering, ramper,
etc) i området ska hanteras i detaljplanearbetet.
* Friytor för bollspel och lek för barn av olika åldrar som bor i området ska
möjliggöras i anslutning till bostadsbebyggelsen på minst ett ställe i området. Placering och omfattning hanteras i kommande detaljplanearbete.
,

Kartan visar viktiga friluftsvärden, rekreationsstråk

och plats för lek
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Renhållning
Avfallshanteringen sker enligt kommunens gällande renhållningsordning
genom hämtning vid varje fastighet. Sopbilarna har begränsad framkomlighet på de smala vägarna och tillgängligheten för tömning av sopkärl är
inte bra.
Riktlinjer för renhållning
* Sophämtnigen inom området måste förbättras med ökad tillgänglighet för
sopbilar och bra uppställningsplatser för soptunnor. En återvinningsstation i området bör möjliggöras. Frågorna hanteras i kommande detaljplanering.

Järnväg
Järnvägstrafiken på Skoghallsbanan förs med låg hastighet (max 40
km/tim) och är så begränsad att störningar inte bedöms förekomma idag.
Ökas trafikintensiteten kan befintlig bebyggelse påverkas negativt av
buller och vibrationer
Riktlinjer för miljö och risker
* Buller från väg och järnväg ska beaktas vid detaljplanering för ny bebyggelse inom området.
* Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att maximalt 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) samt att 70 dBA maximalnivå
vid uteplats i anslutning till bostad uppnås.

Säkerhet
Följderna av en skada vid olycka eller brand är ofta beroende på hur
snabbt räddningstjänsten kan nå olycksplatsen. Framkomligheten på de
smala vägarna inom området kan vara begränsad, särskilt vintertid.
Riktlinjer för säkerhet
* I samband med planläggning ska vägarnas bredd och framkomligheten
för utryckningsfordon beaktas.

Trafiksäkerhet
Anslutningen mellan Skoghallsvägen och Dingelsundsvägen har låg standard och tillbud förekommer vid vänstersväng. Förutom biltrafik finns
här även oskyddade trafikanter som cyklister till och från cykelvägen som
finns på Skoghallsvägens östra sida och fotgängare på väg till gc-väg
eller till busshållplatser.
Riktlinjer trafiksäkerhet

Miljö- och riskfaktorer
Miljöförhållanden i området som kan vålla problem utgörs främst av
dagvatten från stora tak och hårdgjorda ytor samt från enskilda avloppsanläggningar. Vattentäkter i området kan ha påverkats av borrning för
bergvärme och sprängningsarbeten. Radonförekomster är inte utredda.
Buller och vibrationer
Skoghallsvägen
Bebyggelsen i östra delen av området är utsatt för buller från trafiken på
Skoghallsvägen och järnvägen. Bebyggelsen i västra delen av området
befinner sig på så stort avstånd (400-800mm) från Skoghallsvägen att
bullernivåerna ligger under gällande riktvärden.
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* Vid etablering av fler bostäder inom området bör korsningen mellan
Dingelsundsvägen och Skoghallsvägen göras mer trafiksäker och passager för fotgängare och cyklister göras tryggare.

Transport av farligt gods
Skoghallsvägen är primär transportled för farligt gods bl a till industrierna i Skoghall. Sedan AkzoNobels anläggning i Skoghall lades ner har de
besvärligaste ”farligt-gods-transporterna” med klorgas och ammoniak
upphört.
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Skoghallsbanan ger möjlighet till transporter av farligt gods men för närvarande sker inte någon sådan trafik.
Riktlinjer transport av farligt gods
* Skyddsavstånd till Skoghallsvägen och järnvägen ska beaktas vid detaljplanering.

portionellt mot strömmen, alltså ju högre ström desto högre magnetfältsnivå. Magnetfältsnivåer anges i mikrotesla (µT). Beräkningar med en
årsmedelström3 visar att avståndet från den västra yttersta fasledningen
till en magnetfältsnivå på 0,2 µT är 32 m och från den östra yttersta fasledningen är avståndet 47 m.
Riktlinjer elektromagnetiska fält

Skredrisk
Ingen känd skredrisk finns inom området.
Radon
Radon är en gas som varken syns, luktar eller har någon smak. Det enda
sättet att upptäcka höga halter är att mäta. Olika åtgärder finns för att
sänka halterna.
Enligt miljöbalkslagstiftningen kan miljö- och byggnadsnämnden kräva
att fastighetsägare sänker halten till under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3.
Radon förekommer naturligt i grundvatten. Särskilt höga halter kan finnas i bergborrade brunnar som hämtar sitt vatten ur bergets spricksystem
där radon tidigare utfällts och anrikats.
Det finns några platser inom Dingelsundet som ingår i den översiktliga
markradonundersökningen som gjordes för ett antal år sedan. Värdena
hade då nivåer som numera innebär att man måste bygga radonsäkert.
Vid byggande av nya bostäder i området måste nya undersökningar göras.
Detta hänförs till kommande detaljplanearbeten.
Riktlinjer skredrisk och radon
* Vid detaljplanering för bostäder ska geotekniska utredningar tas fram och
radonförekomsten i området klargöras.

Elektromagnetiska fält
Kraftledningsgatan är drygt 35 m bred mellan de yttre faslinorna. Runt
varje strömförande ledare finns det ett magnetfält. Fältet är direkt pro-

* Ny bostadsbebyggelse ska placeras på sådant avstånd från kraftledningen att magnetfältsnivån vid bostad normalt inte överstiger 0,2 µT.

Omgivningspåverkan
Närheten till industrierna i Skoghall kan ibland innebära lukt från de kemiska processer som pågår inom fabriken, men eventuella utsläpp bedöms
inte medföra några risker för boende inom planområdet.
Stora Enso äger planlagd mark på Vidön 350 m söder om planområdets
södra gräns. Hammarö kommun äger mark planlagd för småindustri
130 m söder om planområdet.
Riktlinjer omgivningspåverkan
* Skyddsavståndet mellan pappersbruk och ny bostadsbebyggelse bör
vara 500m och skyddsavståndet mellan småindustri och bostäder bör
vara 200m

Översvämningsrisk
Enligt kommunens översvämningsprogram, antaget av kommunfullmäktige i augusti 2010, ska bostäder och infrastruktur kunna fungera vid nivåer i Vänern respektive Klarälven med en återkomsttid av 200 år. 200årsflöde i Klarälven med marginal 35 cm enligt översvämningsprogrammet motsvarar här + 46.55 m och nivån i Vänern att förhålla sig till är +
46,75 möh (Karlstads höjdsystem RH00). Det innebär i detta fall att planeringsnivån för Dingelsundet är +46,75.

3

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, EnviroMentor
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Enligt det förslag till nya riktlinjer som är under utarbetande (maj 2014) är
planeringsnivån +46,87 i höjdsystemet RH2000.
De områden som berörs av översvämningsrisk är dels de öppna jordbruksmarkerna i områdets centrala delar och de igenväxande jordbruksmarkerna vid Haga i norra delen av planområdet, och dels östra delen av
planområdet längs järnvägen och Skoghallsvägen från ställverket i söder
till Knappstad i norr. Alla anslutningsvägar i området ligger under planeringsnivån och även järnvägen ligger inom riskområdet.
Ny bostadsbebyggelse i området bör inte lokaliseras till områden med
översvämningsrisk.
Ett invallningsföretag bildades på 1930-talet för att torrlägga jordbruksmark vid Knappstad gård. Vallar byggdes mot Knappstadviken och en
pump installerades vid det stora utloppsdiket. På så sätt kunde mark torrläggas och brukas. Idag finns inte samma behov att hålla vattnet borta från
jordbruksmarken och både vall och pump har brister. Dessutom är diken
mm igenväxta och vattenavrinningen från området vid normala vattennivåer försämrad. En konsekvens av detta är att vid höga vattennivåer (som
t ex vintern 2000-2001) och vid stora regnmängder, får fastigheterna vid
järnvägen (Dingelsundet 2:31, 2:32 och 2: 33 m fl) problem med översvämning av källare. Även järnvägsbanken och Skoghallsvägen påverkas.
Medlemmarna i invallningsföreningen sköter anläggningen.
Med fler och större byggnader i området, och ökad andel hårdgjorda ytor,
blir tillrinningen till invallningsområdet snabbare vid stora regn. Detta har
medfört att problemen med översvämning i samband med regn har ökat.
Redan vid betydligt lägre vattennivåer finns problem med översvämning i
anslutning till den bebyggelse som ligger intill järnvägen och Skoghallsvägen. Eftersom invallningsföretagets funktion idag mest handlar om att
skydda bebyggelse och infrastruktur för ett relativt fåtal fastigheter kan det
vara mer ändamålsenligt att skapa översvämningsskydd för dessa och låta
invallningsföretaget gå i graven.
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Områden som översvämmas när Vänerns vattennivå är +46,90 (RH2000)

Riktlinjer översvämningsrisk
* Vid ombyggnad av korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen bör
åtgärder mot översvämning utföras.
* För etablering av ny bebyggelse och vid utbyggnad av vägar i området ska
planeringsnivån +46,87 meter läggas till grund för åtgärder mot översvämning.
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Markföroreningar
Förutom kraftledningsgatan och ställverket har marken inom området inte
tidigare använts för annat ändamål än jord- och skogsbruk med tillhörande bosättningar samt bostadsbebyggelse. Det finns inga kända förekomster av markföroreningar i området.
Luftkvalitet
Trafiken alstrar luftföroreningar i form av bl a kväveoxid och partiklar.
Med ökad trafik på grund av utbyggnad kommer utsläppen inom området
marginellt att öka. Med ett stort avstånd till de större trafiklederna och
med en begränsad bostadsutbyggnad uppdelad på flera olika områden
finns det inga skäl att anta att miljökvalitetsnormerna skulle komma att
överskridas inom området.
Djurhållning
Hästar och hästhagar finns vid gården på Dingelsundet 2:1. Sommartid
kan ett 10-tal hästar beta i området. Vintertid finns endast ett fåtal djur.
Bosättning inom områden som sedan lång tid dominerats av jordbruk
med djurhållning, innebär acceptans för lantlig verksamhet, även ganska
nära planerade bostäder. Damm, lukt, buller och insekter måste tålas av
de boende utan att det leder till inskränkningar i jordbruksverksamheten.
Boverket har 2011 tagit fram en vägledning för planering för och invid
djurhållning. Till skillnad från tidigare Allmänna råd anges här inga riktvärden för avstånd mellan bostäder och djurhållning, utan andemeningen
är att frågan får studeras från fall till fall med utgångspunkt från den lokala situationen. Både djurhållningens och grannars behov ska beaktas.
Riktlinjer djurhållning
* Vid detaljplanering för tillkommande bostadsbebyggelse ska en helhetsbedömning göras av möjlighet till djurhållning och påverkan på bostäder.

Strandtillgänglighet
Tillgängligheten till stränderna för allmänheten och för boende som inte
har strandtomt är begränsad i området.
Hela Dingelsundet, förutom det planlagda området i sydväst, omfattas av
strandskydd, som vid Vänern är utökat till 300 meter. Syftet med strandskyddet är att värna områden för allmänhetens friluftsliv och att bevara
land- och vattenområden som är viktiga för djur- och växtliv. Det innebär
att dispens från strandskyddet krävs för att t ex anlägga brygga, gäststuga,
sjöbod, bastu e d, och andra åtgärder som på olika sätt gör att platsen
privatiseras.
Vid en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för t ex ersättning
eller tillbyggnad av befintliga byggnader inom strandskyddsområdet
kommer frågan om tomtplatsavgränsning att behandlas. Enligt de nya
bestämmelserna om strandskydd (Miljöbalken 2009:532) ska i sådana
lägen alltid en fri passage för allmänheten säkerställas (MB 7 kap 18f §).
I den nu aktuella fördjupningen av översiktsplanen föreslås inget gångstråk utmed stranden (med undantag för en kort sträcka längs älven) eller
annat ianspråktagande av strandområdet för allmänhetens friluftsliv. Frågan bör dock studeras närmare om/när det blir aktuellt med detaljplanläggning av området.
Många fastigheter utmed Vänerstranden har gräns ute i vattnet och har
genom att hela fastigheten är ianspråktagen som tomt också sin hemfridszon ända ner till stranden. Här är det inte möjligt att hävda någon allemansrättslig tillgång till stranden.
Några av de större fastigheterna med äldre fritidsbebyggelse har också
sin gräns i vattnet. För några av dem är avståndet från stranden till byggnaden så stort och byggnaden med sin tomtplats så avgränsad att stranden
möjligen kan anses vara allemansrättsligt tillgänglig. Detta gäller särskilt
för fastigheterna på udden söder om Burmavägen (Dingelsundet 2:46,
2:47, 2:48 och 2:49). Huruvida så är fallet avgörs inte i denna fördjupade
översiktsplan, men kan komma att prövas vid framtida planläggning eller
framtida ansökan om strandskyddsdispens för t ex en ny byggnad inom
fastigheten.
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Längs Dingelsundsådran finns en smal remsa kommunal eller samfällt
ägd mark som rättsligt möjliggör passage för allmänheten mellan bebyggelsen och vattnet. Här har dock angränsande fastigheter tagit hela området ner mot vattnet i anspråk som tomtplats, vilket gör att passerande
känner sig mycket obekväma, då det upplevs som att gå på privat tomtmark. I samband med beviljande av strandskyddsdispens vid dispenspliktig åtgärd på sådana fastigheter bör tomtplatsavgränsning med krav på
fysisk markering av tomtgräns ske.
Den sydvästligaste udden på Dingelsundet ägs av kommunen, liksom
vägen ut till udden. Den är således tillgänglig för allmänheten och bör skyltas upp och iordningställas.
Fastigheten Dingelsundet 2:10 sträcker sig utmed stranden kring den
sydliga udden. Den ägs gemensamt av ett antal fastigheter inom området.
Fastigheten är belastad med ett antal servitut som ger fastigheter längre in
i området som inte har kontakt med vattnet tillgång till stranden. I gällande detaljplaner är den aktuella fastigheten angiven som parkmark,
vilket bl a innebär att den är ”allmän plats” och inte får bebyggas. Den
kan heller inte betraktas som ianspråktagen tomtplats för angränsande
fastigheter. Med hänsyn till fastighetens läge i förhållande till befintliga
bostäder, och att den i stora delar inte är tillgänglig från land, är den dock
knappast av intresse för allmänhetens friluftsliv. Tillgängligheten för
delägare i servitutet bör dock säkerställas.
Även runt udden längst ut på Burmavägen finns en remsa mark mellan
de bebyggda fastigheterna och vattnet. Denna ägs av ägaren till ett av de
större markområdena, som är aktuellt för exploatering. De närmast angränsande fastigheterna gick när de bildades ända ner till stranden, men
har blivit skilda från vattenområdet genom att strandlinjen förskjutits.
Enligt Jordabalken 1 kap 6 § har fastighetsägarna rätt att nyttja området
mellan fastigheten och vattnet, under förutsättning att ägaren av strandområdet inte lider skada. Denna strandremsa är därför inte tillgänglig för
allmänheten.
Den inre viken norr om Burmavägen ägs av en privatperson med ett
större markinnehav. Angränsande fastigheter har tagit stranden i anspråk
för egen tomtplats med bl a bryggor, på samma sätt som längs Ding-
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elsundsådran i söder. Värdet av att göra den mer allmänt tillgänglig bör
studeras i samband med kommande detaljplanearbete.

Grönmarkerade områden är stränder som bedöms vara allemansrättsligt tillgängliga
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Udden norr om Burmavägen (Pettersonsudden) hör till fastigheten
Dingelsundet 2:21, en av de större fastigheterna som kan komma att innehålla nya exploateringsområden. Själva strandzonen ingår i en samfällighet där även kommunen är delägare (samma ägare som samfällda marken längs Dingelsundsådran). Hela udden är mycket värdefull för det
rörliga friluftslivet och ett av de få ställen där allmänheten kan nå den fria
Vänerstranden. Strävan bör vara att hela udden och den samfällda stranden norr därom ska utgöra allmän platsmark.
Markpartiet med båtbryggan vid Knappstad 2:3 är inte ianspråktagen
som tomtplats utan är allemansrättsligt tillgänglig. Tillgängligheten från
land är dock begränsad.

Infrastrukturåtgärder




Riktlinjer strandtillgänglighet



* Tillgängligheten till strandområden ska säkerställas i kommande detaljplaner.
* Tomtplatsavgränsningar ska göras i samband med planläggning och
beviljande av strandskyddsdispenser.
* Sydvästudden som ägs av kommunen bör göras tillgänglig för alla. Den
bör även skyltas från rekreationsstråket.
* Petterssonsudden och den samfällda stranden norr om udden ska fortsatt
vara allmänt tillgänglig. Den får ej ianspråktas som privat tomtmark.







Ombyggnad av Dingelsundsvägens anslutning till Skoghallsvägen
med vänsterkörfält och säkrare passage för gående och cyklister.
Ombyggnaden aktualiseras med ökande trafik när fler bostäder tillkommer inom Dingelsundet. Den bör åtminstone delvis bekostas av
exploateringsprojekten.
Vägarna i området förbättras för bättre framkomlighet.
Behovet är stort redan idag och ökar med ytterligare bostäder i området. Bör lämpligen finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning
i samband med detaljplanläggning av områdena och genomförande
av förbättringsåtgärder.
Margårdsvägen görs framkomlig för fotgängare och cyklister fram till
Dingelsundet/Burmavägen.
Ingår som del i att skapa ett rekreationsstråk i strandnära läge från
Zakrisdal till Knappstadsviken.
Utbyggnad av nya vägar öster om Dingelsundsberget och gång- och
cykelväg mellan Burmavägen och Dingelsundsvägen samordnas med
framtagandet av detaljplaner inom området. Finansieras av exploateringarna.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintliga och nya
hushåll i området. Ingår i kommunens VA-plan.
Viss invallning/utfyllnad kan behövas för att klara översvämningsnivåer i låglänta områden.
En vandringsled genom området från Skoghallsvägen vid Dingelsundsbroarna till Göteborgsudden iordningställs.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöbedömning

Förutsättningar

Enligt PBL ska en miljöbedömning enligt Miljöbalken göras för planer
om planens genomförande kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. För översiktsplaner ska alltid miljöbedömning göras. Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och att
den ska processas enligt de regler som stadgas i Miljöbalken. Uppläggningen av denna miljökonsekvensbeskrivning följer dispositionen i Miljöbalken 6:11.

Planförhållanden

Inledning
Bakgrund
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör fördjupningen av översiktsplanen för Karlstads kommun för Dingelsundet och delar av Knappstad
väster om Skoghallsvägen. I fördjupningen studeras markanvändningen
med avseende på möjlig framtida bebyggelseutveckling inom området.
Avgränsningen av innehållet framgår av innehållsförteckningen för
MKB:n och har gjorts i samråd med länsstyrelsen, samt med kommunens
miljöförvaltning och teknik- och fastighetsförvaltnings natur- och parkenhet och va-enhet.
Syfte
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att bredda underlaget för beslut
om markanvändningen. Den ska beskriva konsekvenserna för miljön av
de förändringar som föreslås i planen och eventuellt olika alternativa
lösningar.
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Planförhållandena i området framgår av texten på sid 12-13.
Riksintressen och strandskydd
Se underliggande planer och bestämmelser sid 12.
Vänern med öar och strandområden, är av riksintresse enligt MB 4 kap
1-2 §§, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom området. Friluftsliv och turism ska särskilt beaktas vid exploatering eller andra
ingrepp i miljön, men riksintresset utgör inget hinder för tätortsutveckling. De åtgärder som föreslås i denna fördjupning av översiktsplanen är
en del av utvecklingen av Karlstads tätort och bedöms inte påverka riksintresset. Områden för det rörliga friluftslivet kan begränsas något med
mer bebyggelse, samtidigt som tillgängligheten ökar med rekreationsstråk
och om möjligt fler tillgängliga badstränder och fler båtplatser.
Strandskydd inom planområdet gäller inom ett område av 300 m från
Vänerns strand och 100 m från Dingelsundsådran. En översyn av det
utökade strandskyddet (dvs områden där strandskyddet är större än 100
meter) pågår inom länet. Nya beslut om utökat strandskydd kommer att
fattas av länsstyrelsen före utgången av 2014.
Miljökvalitetsnormer
Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Enligt 5 kap MB ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som
miljön eller naturen kan belastas med, utan fara för påtagliga olägenheter.
Miljökvalitetsnormerna är baserade på EG-direktiv. Miljökvalitetsnormer
är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt
område.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft och buller bedöms uppfyllas med god marginal.
Sedan 22 december 2009 säkerställs kravet på god vattenkvalitet genom
MKN.
God ekologisk status uppfylls idag för Vänern-Kattfjorden, VänernVärmlandssjön och för Klarälven-Dingelsundsådran. Målet är att behålla
god status 2015.
För kemisk status exklusive kvicksilver uppfyller Dingelsundsådran god
kemisk ytvattenstatus. Däremot uppfyller Kattfjorden inte god kemisk
ytvattenstatus. I Kattfjorden finns problem med kadmium och kvicksilver. Målet är för Kattfjorden att god kemisk status för kadmium ska uppfyllas till 2021. Status för övriga mål ska bibehållas till 2015.
Något mål för kvicksilver i fisk finns inte.
Kommunens bedömning är att de åtgärder som föreslås i översiktsplanen
bidrar till att nå angivna mål. När enskilda avloppsanläggningar ersätts
med anslutning till kommunalt VA innebär planen en minskad risk för
både ekologisk och kemisk påverkan. Det innebär även en minskad belastning på vattenförekomsterna vilket innebär ökade möjlighet att behålla en god status.

hastighet 90 km/tim och trafikmängden är 6700 fordon/åmd. I planområdet ingår Margårdsvägen som är en angöringsväg till bebyggelsen söder
om Zakrisdal med gångförbindelse till Dingelsundet.

Pågående markanvändning

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för omvandling av fritidsbebyggelse och för etablering av ny permanent bebyggelse inom Dingelsundet och Knappstad. Den ska också utreda förutsättningarna för vatten- och avloppsförsörjning, samt anvisa ett sammanhängande strandnära
rekreationsstråk som binder ihop det planerade naturreservatet i Klarälvsdeltat med Dingelsundet, Göteborgsudden, Zakrisdalsudden och resterande delar av Västkust.

Befintlig bebyggelse inom planområdet har sitt ursprung i sommarstugebebyggelse från 1930-talet och framåt som finns i olika grupperingar
framför allt längs stränderna. All bebyggelse inom området har enskilda
avloppsanläggningar av olika ålder och kvalitet. Många av fritidshusen
har omvandlats vilket resulterat i större takytor och mera hårdgjorda ytor.
Tillsammans med de enskilda avloppsanläggningarna påverkar det dagvattensituationen i området.
De delar av planområdet som beröras av förändringar enligt denna plan,
utgörs idag huvudsakligen av redan bebyggd mark, skogsmark och betesmark.
Väg och trafik
Planområdet avgränsas i öster av Skoghallsvägen som är en länk mellan
Karlstad och Skoghall. Vägen är transportled för farligt gods, med tillåten

Tidigare utredningar och beslut
Miljöförvaltningen har gjort en genomgång av avloppssituationen inom
området 2010-04-07.
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-enhet har utrett möjligheten att
ansluta området till kommunalt vatten och avlopp.
Översiktlig naturinventering för Zakrisdal och Dingelsundet har utförts
av teknik- och fastighetsförvaltningens natur- och parkenhet 1994. Inventeringen har kompletterats under 2010.
Värmlands Museum har tagit fram ”Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet 2010:4”. Utredningen visar att det inom planområdet finns ett antal
arkeologiska objekt, kulturhistoriska lämningar och flera värdefulla kulturmiljöer som inte bör utsättas för markexploatering.
Översvämningsprogram för Karlstad, antaget av KF 2010

Planens syfte

Planens innehåll
Föreslagen markanvändning
I planen beskrivs möjligheter till omvandling av befintlig fritidsbebyggelse och nyetablering av bostäder. All omvandling och utbyggnad inom
planområdet förutsätter detaljplaneläggning och anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Detaljplaneringen ska även klargöra skydd och
skötsel av värdefulla kulturmiljöer.
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Förhållande till andra planer
Översiktsplan, naturvårdsprogram och gällande detaljplaner
Fördjupningen görs med utgångspunkt från Översiktsplan 2006 för Karlstad och utställningsförslaget för ÖP2010, med resultat att det inom området bör gå att omvandla ca 70-talet fritidshus och att upp till ca 80 nya
bostäder kan etableras i tre olika grupperingar.
Transportstrategi
”Utbudet av hållbara och energisnåla transporter står i balans med efterfrågan oavsett individens förutsättningar att resa. Res- och transportmöjligheterna är anpassade till individen och samhället utifrån perspektiven jämställdhet, ålder, funktionshinder, folkhälsa och trygghet. Som en
del i helheten utvecklas transportsystemet ständigt som ett stöd i Karlstads utveckling mot högre attraktivitet och hållbarhet” (Citat ur Transportstrategi för Karlstad – antagen av kommunfullmäktige i juni 2006)
Acceptabla avstånd från bostad till busshållplats beror på typ av bebyggelse. Ett rimligt avstånd till hållplats är 300 meter – småhusområden
kan acceptansen vara något längre.
Befintlig bebyggelsestruktur inom Dingelsundet och möjlig omvandling
av fritidsbebyggelse och komplettering med ny bebyggelse innebär att
målen i transportstrategin är svåra att uppnå. Avståndet till hållplatser vid
Zakrisdalsvägen respektive Skoghallsvägen kommer att vara mellan 250
m och 2 km. Genom förbättrade vägar och komplettering med gång- och
cykelvägar ges ökad trygghet och fler möjligheter att resa med buss och
cykel.

Miljöförhållanden i nollalternativet
Beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs (nollalternativet).

Nollalternativet innebär att problemen med dagvatten, dåligt dricksvatten
i befintliga brunnar och igenväxande stränder på grund av utsläpp från
enskilda avloppsanläggningar kvarstår. Några nya infiltrationsanläggningar kommer inte att kunna tillåtas inom området och därmed ingen ny
permanent bebyggelse. Nollalternativet innebär att i princip ingen ytterli-
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gare omvandling av området kan ske. Det finns dock inget hinder för
permanentboende i fritidshus som redan har godkända va-anläggningar.
Inom Dingelsundet och längs Margårdsvägen finns enskilda vattentäkter
och avloppsanläggningar av olika ålder och kvalitet. Kommunalt vatten
har på fastighetsägarnas egna initiativ anslutits till ett antal hushåll i området som gemensamhetsanläggningar.
Inom de områden där permanentbebyggelsen blivit tät finns risk för läckage mellan avloppsanläggningar och vattentäkter vilka kan leda till smittspridning. Grundvattenbildningen är enligt SGU:s bedömning begränsad
inom området, vilket innebär att ett ökat uttag av grundvatten eller anläggandet av mer hårdgjorda ytor (exempelvis tak och garaguppfarter) minskar infiltrationen av ytvatten till grundvatten vilket medför minskad
mängd grundvatten. Risk finns att brunnar sinar om grundvattenmängden
blir för liten.
Angöringen till/från Skoghallsvägen är otrygg och fler tillbud och olyckor kan ske. Gång- och cykelväg mot Zakrisdalsområdet kan oavsett ny
bebyggelse åstadkommas genom upprustning av Margårdsvägen
Buller, vibrationer och luftföroreningar som idag under förutsättning att
tågtrafiken på Skoghallsbanan inte ökar.
Det är idag en varierande kvalitet på de avloppsanläggningar som finns i
området. Befintliga avloppsanläggningar försämras med åren.

Påverkade områden
Buller och luftföroreningar: De områden som kan påverkas finns i östra
delen av planområdet. Befintlig bebyggelse inom planområdet påverkas
endast marginellt av mer trafik på vägarna i området, men kan påverkas i
högre grad av en ökning av järnvägstrafiken på Skoghallsbanan. Den nya
bebyggelsen kommer att finnas i olika grupperingar vilket innebär att
ökad trafik mest drabbar dem som bor i östra delen av området.
Trafikförhållanden förbättras om anslutningen vid Skoghallsvägen
byggs om och området kompletteras med en väg till Zakrisdal. Ny bebyggelse kan också bidra till ökad standard på övriga vägar i området.
Vattenkvalitet – tillflödena av förorenat vatten till Vänern kan öka om
ytterligare vegetation tas bort för att ge plats till bebyggelse och fler ytor
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inom området planas ut och asfalteras. Eftersom vatten leds bort kan
grundvattentillgången minska. Om antalet privata vattentäkter minskar
kan grundvattentillgången förbättras. Dricksvattenkvaliteten för de boende förbättras om kommunalt vatten ansluts till hushållen i området.
Förbättring av dagvattenhantering och minskade utsläpp av avloppsvatten
kan påverka vattnet i Dingelsundsådran och Kattfjorden
Kulturlämningar – skyddas genom detaljplanering och medveten skötsel.
Naturvärden – kan försvinna vid förtätning av bebyggelsen på Dingelsundsberget.

Naturområden enligt 7 kap MB
Beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett
sådant naturområde som avses i 7 kap eller ett annat område av särskild
betydelse för miljön.

Naturområden enligt 7 kap Miljöbalken är nationalparker, naturreservat,
(kulturreservat), naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden, vattenskyddsområden, samt särskilt skyddade områden (bl a fågelskyddsområden). De områden enligt
kap 7 MB som berörs av planen är strandskyddsområde (se även sid 1215), det föreslagna naturreservatet vid Dingelsundsådran, större delen av
skogen på Göteborgsudden, samt det generella biotopskyddet som finns
för jordbruksmark enl MB 7 kap 11§.
Strandskyddet längs Vänerstranden är 300 m och längs Dingelsundsådran
100 m. Längs större delen av strandremsan finns bebyggelse. Ett markerat rekreationsstråk mellan Dingelsundet och Göteborgsudden skulle förbättra tillgängligheten till stränderna. Ny bebyggelse inom planområdet
kommer till vissa delar att ligga inom strandskyddsområde. Motiv för
dispens är att området redan är ianspråktaget och att ny bebyggelse etableras bakom befintlig bebyggelse.

Miljökvalitetsmålen enligt 6 kap 12§ MB
Beskrivning av hur relevanta möjligheter och andra miljöhänsyn beaktas i
planen

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans 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 kan uppnås.
Påverkan
Enskilda avloppsanläggningar alstrar trafik med slamtömningsbilar. Ytterligare bostäder i området kommer att alstra mer personbilstrafiktrafik
och mer trafik med sopbilar. Under byggtiden kan den tunga trafiken öka
tillfälligt.
Åtgärder
En utbyggnad av gång- och cykelväg mot Zakrisdal, fler GC-vägar och
en tryggare passage över Skoghallsvägen kommer att underlätta för cyklister och kan därmed medföra ökad tillgång till kollektivtrafik och
minskad användning av fordon för både dem som redan bor i området
och för nytillkommande hushåll. Anslutning till kommunalt VA innebär
att trafik med slamtömningsbilar minskar. Återvinningsstation och anvisade platser för sopkärl kan innebära minskad trafik med sopbilar.
Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Påverkan
Se ovan under ”Begränsad klimatpåverkan”. Beroende på typ av uppvärmningssystem kan luften påverkas.
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Åtgärder
Se ovan under ”Begränsad klimatpåverkan”. Vid nybyggnation och utbyggnad av befintlig bebyggelse kan energikrav ställas.
Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
heller icke öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Påverkan
Uppvärmning av bostäder, beroende på uppvärmningssystem, samt trafiken till och från området bidrar till försurande utsläpp.
Se även ovan under ”Begränsad klimatpåverkan”.
Åtgärder
Se ovan under ”Begränsad klimatpåverkan”.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön
Påverkan
Ställverk och kraftledning kan påverka bostäder. Radonförekomst i området kan påverka boende.
Åtgärder
Skyddsavstånd ska finnas mellan ställverk/kraftledning och nya bostäder
enligt (se nedan under ”elektromagnetiska fält”).
Vid exploatering ska förekomst av radon undersökas.
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
påverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits
av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.

Påverkan

Påverkan

Anslutning till det kommunala VA-systemet innebär en minskning av
övergödning från enskilda avlopp.
Utbyggnad av området är så begränsad att ökningen av trafiken och därmed utsläpp av ämnen som innebär övergödning endast blir marginell. En
utbyggd cykelväg kan medföra minskad användning av fordon för både
dem som redan bor i området och för nytillkommande hushåll.

Utbyggnad av området medför ökad mängd hårdgjorda ytor och dagvatten från dessa kan påverka miljön. Utbyggnad av kommunalt VA minskar
mängden avloppsanläggningar och därmed vattenmängden i marken.
Åtgärder
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten från hårdgjorda ytor kan ledas via fördröjningsmagasin som
rensas vid behov.
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Områdets påverkan på övergödning kommer från enskilda avlopp (kväve
och fosfor) och från trafik (kväve) inom och i anslutning till området.
Åtgärder

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus-
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hållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.

De våtmarker som finns i området påverkas inte av bebyggelseutvecklingen inom planområdet.

Påverkan

Levande skogar
Skogen och skogsmarkens värde för biologisk mångfald ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Inom planområdet föreslås exploatering av skogsmark inom fastigheten
Dingelsundet 2:2, en del av Dingelsundet 2:36 samt på Dingelsundsbergets västra och östra delar (inom Dingelsundet 2:64, 2:21(5) och 2:87.
Värdefulla kulturmiljöer värnas.

Genom planområdet avvattnas kringliggande höjdpartier mot Vänern.
Vatten från avloppsanläggningar och hårdgjorda ytor i området rinner ut i
Dingelsundsådran eller i Vänern. Några sumpskogar finns som fungerar
som fördröjningsmagasin.
Bedömningen är att Vänern/Kattfjorden och Dingelsundsådran påverkas.
Åtgärder
Dagvattenhanteringen inom tätbebyggelsen regleras. Framdragning av
kommunala ledningar för vatten och spillvatten innebär att antalet avloppsanläggningar i området blir färre. Därmed blir även risken för påverkan av Vänern/Kattfjorden som kommunens vattentäkt mindre.
Sumpskogarna i området ska bevaras.
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.
Påverkan
Grundvattnet i området är av varierande kvalitet och kvantitet. Enligt
SGU är grundvattenbildningen dålig.
Enskilda avloppsanläggningar kan påverka befintliga vattentäkter.
Ingen verksamhet som förorenar grundvattnet tillåts i området.
Åtgärder
Framdragning av kommunalt vatten och spillvatten till befintliga och nya
hushåll inom de tätbebyggda delarna av planområdet.
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Påverkan
Skogsmark kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Åtgärder
Inventering av den mark som avses tas i anspråk för bebyggelse ska ske
vid detaljplanering.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras och stärkas.
Inom planområdet föreslås jordbruksmark tas i anspråk inom en del av
fastigheten Dingelsundet 2:36 öster om Burmavägen. Planen förutsätter
att ett visst ianspråktagande av hagmark är godtagbar. Bete kan fortsätta
på delar av området som inte ianspråktas vilket är positivt för den biologiska mångfalden.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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Påverkan

Påverkan

Buller och avgaser från trafik på väg och järnväg.
Olycksrisk i anslutning till Skoghallsvägen
Översvämning vid höga nivåer i Vänern och höga flöden i Klarälven(200-årsflöden).
Ny bebyggelse kan förändra miljön för befintlig bebyggelse.
Uppvärmning av bostäder.
Kulturmiljöer kan påverkas.

Delar av Dingelsundsberget och skogen söder om Burmavägen (område
8, sid 36 ovan) med höga värden för växt- och djurliv kan påverkas av
exploateringen.

Åtgärder
Genom planläggning minskar påverkan på den befintliga bebyggelsen.
Ingen ny bebyggelse lokaliseras så att den blir utsatt för översvämning
eller buller från järnväg eller trafikled. Anslutning till Skoghallsvägen
förbättras liksom vägar inom området. GC-vägar byggs ut i området.
Inom områden där det finns risk för översvämning (200-årsflöden) ska
exploatör visa hur gällande nivåer kan hållas.
Grundundersökningar måste göras inför byggnation. Grundförstärkning
kan bli nödvändig.
Vid byggande inom översvämningsutsatta områden ska planeringsnivåer
för Vänern beaktas. Radon ska undersökas i samband med exploatering.
Behov av bestämmelser för skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljöer ska övervägas vid detaljplanläggning.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Åtgärder
Vid detaljplanering ska en detaljerad naturinventering ligga till grund för
detaljplanen.

Miljöpåverkan och åtgärder
Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma
samt åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan

Förändringarna inom planområdet medför ingen eller en mycket begränsad miljöpåverkan beträffande buller från verksamheter, luftföroreningar,
klimateffekter och klimatfaktorer, och dessa områden tas därför inte upp
som egna rubriker.
Biologisk mångfald
Utbyggnad i området innebär att skogmark och viss betesmark tas i anspråk för bebyggelse och att ingrepp i skogsbryn kommer att ske vilket
innebär att miljöer för mindre djur och fåglar knutna till skogen och jordbruksmarken försvinner. Göteborgsudden med omgivningar liksom jordbruksmarken centralt i Dingelsundet bevaras liksom huvuddelen av
Dingelsundsberget. Inom de gröna stråk som sparas i området liksom
inom naturmarken under kraftledningen kommer småvilt och fågelliv att
kunna finnas kvar i området. Sumpskogen med omgivande igenväxande
jordbruksmark kommer att bevaras.
Befolkning
Planens syfte är att ge möjlighet till ytterligare bostadsbebyggelse i ett
attraktivt område nära stadens centrala delar. Utbyggnad av vatten- och
spillvattenledningar i området skapar möjligheter till anslutning även för
befintliga fastigheter. Detta medför högre kvalitet på dricksvattnet och
minskad påverkan av vatten från avloppsanläggningar i området. Fram-
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komligheten på vägarna i området förbättras. Ombyggnad av anslutningen till Skoghallsvägen medför ökad trygghet och minskad olycksrisk.
Exploateringen kan därmed ses som positiv för området.

Materiella tillgångar

Människors livsmiljö

Påverkan

Landskap och bebyggelse

Befintliga fritidshus inom område med översvämningsrisk bör inte omvandlas till permanentboende.

Områdets landskapsbild och bebyggelse beskrivs i planhandlingen under
rubriken naturmiljö och friluftsliv. Planförslaget ger möjligheter till förtätning av befintlig fritids- och permanentbebyggelse inom området. Detta regleras i kommande detaljplanering.
Påverkan

Ett antal fritidshus är belägna under de beräknade högsta översvämningsnivåerna.

Åtgärder
Fritidshusen kan vara kvar. Inga åtgärder föreslås.
Människors hälsa

Komplettering av befintlig bebyggelse inom planområdet kommer att ske
i olika grupperingar. Utbyggnaden bedöms påverka landskapsbilden genom att skog tas bort för att ge plats till byggnader.

Buller - vibrationer

Åtgärder

Max ljudnivå dBA ute 70 dBA (på uteplats), inne 45 dBA (kl 22-06).
Gränsen för ca 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus varierar beroende på
vägens höjdläge, skärning, markens beskaffenhet etc.

Genom planläggning kan utformningen av nya hus styras. För att bevara
en luftighet inom befintlig bebyggelse bör nya fastigheter som styckas
vara så stora att trädvegetation kan sparas på tomterna.
Gröna stråk bevaras mellan bebyggda områden och naturområden.
Kulturmiljö, fornlämningar och andra kulturarv

Hela kulturmiljön i anslutning till Dingelsundet 2:1 och 2:21 ska bevaras.
Göteborgsudden och udden vid Petterssonsviken ska inte bebyggas. Utpekade kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer inom befintlig fritidsbebyggelse ska omfattas av detaljplan för bevarande av de kulturhistoriska värdena.
Påverkan
Vid förtätning och omvandling kan kulturlämningar påverkas och värdefulla kulturmiljöer och byggnader förändras på ett icke önskvärt sätt.
Åtgärder

Gällande riktvärden för bostäder är: Ekvivalent ljudnivå ute 55 dBA (vid
fasad), inne 30 dBA

Påverkan
Trafiken längs Skoghallsvägen påverkar närliggande bostäder. Byggs fler
bostäder i området ökar biltrafiken. Ökar trafiken på Skoghallsbanan
innebär det en påverkan på befintlig bebyggelse.
Åtgärder
Nytillkommande bebyggelse ska lösas så att gällande riktvärden uppfylls.
Elektromagnetiska fält

Kraftledningsgatan är drygt 35 m bred mellan de yttre faslinorna. Runt
varje strömförande ledare finns det ett magnetfält. Fältet är direkt proportionellt mot strömmen, alltså ju högre ström desto högre magnetfältsnivå. Magnetfältsnivåer anges i mikrotesla (µT). Beräkningar med en

Hänsyn till utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
ska tas vid bygglov och detaljplanering.
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årsmedelström4 visar att avståndet från den västra yttersta fasledningen
till en magnetfältsnivå på 0,2 µT är 32 m och från den östra yttersta fasledningen är avståndet 47 m.
Enligt kommunens översiktsplan från 2006 och samrådsförslag 2010 bör
ny bostadsbebyggelse i Karlstad placeras på sådant avstånd från kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte överstiger 0,2 µT.
Påverkan
De elektromagnetiska fälten som kraftledningen alstrar kan påverka människor i dess närhet.
Åtgärder
Ny bostadsbebyggelse ska placeras på sådant avstånd från ställverket och
kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte överstiger 0,2 µT.
Trafiksäkerhet

Dingelsundet ansluts till Skoghallsvägen. Öster om Skoghallsvägen finns
GC-väg mellan Karlstad och Skoghall. Hållplatser för kollektivtrafik som
går på Skoghallsvägen finns vid Knappstad och vid Dingelsundet
Påverkan
Vid in- och utfart till Dingelsundet finns en ökad risk för trafikolyckor.
Åtgärder

Vatten

Vattenskyddsområdet kan påverkas av dagvatten och renat avloppsvatten.
Påverkan
Ökning av antalet kvm hårdgjorda ytor medför mer dagvatten med snabbare avrinning mot recipient.
Vattentäkter i området kan ha påverkats av borrning för bergvärme och
sprängningsarbeten.
Vänern och Dingelsundsådran är recipienter för dagvatten från planområdet
Åtgärder
Dagvatten får ej kulverteras direkt till Vänern eller älven utan i stället
ledas till öppna diken eller till fördröjningsmagasin eller våtmarker.
Genom utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar minskas utsläppen
från markbäddar.
Dagvatten ska ledas via fördröjningsmagasin innan det rinner ut i Klarälven

Inbördes förhållandet mellan ovanstående miljöaspekter

Planen förutsätter att Skoghallsvägen byggs om för säkrare angöring mot
Dingelsundet. Passagen över Skoghallsvägen för gående och cyklister
förbättras. Gång- och cykelförbindelser till hållplatser för kollektivtrafiken på Skoghallsvägen ska finnas även i planområdets norra del.

Av de miljöaspekter som beskrivits ovan torde den särklassigt viktigaste
vara att förhindra olyckor i anslutning till Skoghallsvägen genom ombyggnad av Skoghallsvägen vid angöringen till Dingelsundet. En annan
viktig miljöaspekt är att förbättra dricksvatten- och avloppssituationen
inom området.

Transporter av farligt gods

Miljöbedömningen

Påverkan

Inför samrådet av fördjupningen av översiktsplanen ägde ett samråd om
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen rum. Samråd har skett
med kommunens miljöförvaltning och med teknik och fastighetsförvaltningens natur- och parkenhet. Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har ägt rum med länsstyrelsen den 3 juni 2010.

De förändringar som planen för med sig kommer att påverkas av transporter av farligt gods på Skoghallsvägen i samband med in- och utfart till
området. Påverkan på ny bostadsbebyggelse är minimal.
4

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, EnviroMentor
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Uppföljning
Åtgärder för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför, är kontroll av föroreningshalter i dagvattnet från
området, dagvattenutredning i samband med anslutning till kommunalt
VA, naturinventeringar och radonundersökningar. Dessa åtgärder hänförs
till efterföljande detaljplanearbete.

det, upprustning av vägarna i området och anläggande av gång- och cykelvägar, samt utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar inom
hela området. För god anslutning till kollektivtrafikens hållplatser krävs
även investering i anslutande GC-väg mellan Margårdsvägen och Skoghallsvägen.

Andra konsekvenser
Tillgänglighet till attraktiva bostadsområden
Förtätning inom planområdet kan ske med bebyggelse av likartad karaktär (friliggande enbostadshus) som befintlig. Utbyggnaden är begränsad
men tillgängligheten till ett redan idag attraktivt bostadsområde kan bli
bättre om området byggs ut och vägarna förbättras. Några konsekvenser
på andra bostadslägen kan ej påvisas.
Påverkan på området
Förtätning av området påverkar de boende genom ökad närhet till grannar
och en ökad trafik i närområdet.
Utbyggnaden ger möjligheter att bygga en bättre gång- och cykelväg med
koppling till Zakrisdal med dess kommande bebyggelse (bl.a. skola och
förskola).
Områdets öppna landskap med kulturmiljöerna kring Dingelsundet 2:21
och Dingelsundet 2:1 förblir oförändrade om jordbruksmarken betas och
hålls fri från igenväxning. Dock kommer området att ändra karaktär om
betet upphör och jordbruksmarken minskar, vilket planen inte kan påverka.
Sysselsättning
Inga verksamheter kommer att finnas i området och därmed kan ej en
utbyggnad av området ses ha någon påverkan på sysselsättningen.
Investeringar för exploatering
För utbyggnad inom Dingelsundet och västra delarna av Knappstad krävs
investeringar i ombyggnad av Skoghallsvägen vid infarten till DingelsunFördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad
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