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Inledning
Bakgrund

Markområdena längs Norra Infarten mellan Färjestad och Gravaleden (Djupdalsleden) har sedan
en längre tid varit utsatta för ett betydande bebyggelsetryck. Den äldre bebyggelsen har efter
hand kompletterats med nya byggnader på redan avstyckade tomter, eller i helt nya lägen som
bedömts lämpliga. Många ytterligare önskemål om byggande har framförts. Området har höga
kvaliteter för boende genom sitt vackra läge i västsluttning mot Klarälven och sitt relativt korta
(ca 6 km) avstånd in till Karlstads centrum.

Uppdrag
Dåvarande byggnadsnämnden uppdrog 2006-03-22 §5b till stadsbyggnadsförvaltningen att utföra en fördjupning av översiktsplanen för områdena Järpetan och Tollerud med begränsningarna
Järpetaberget i öster, Gravaleden i norr och Klarälven i sydväst.

Vad är en FÖP
1

PBL 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.
PBL 4 kap 1 §:
I översiktsplanen skall 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 skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

Karlstads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2006. 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 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.

11

Plan- och Bygglagen (1987:10)
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Läge och avgränsning
Området avgränsas av Gravaleden i norr, Klarälven i väster, Stallplatsvägen i söder och en del
av skogsområdet där Järpetaberget ingår i öster.

Gravaleden
(Djupdalsleden)
Järpetaberget
Planområdesgräns
Klarälven
Stallplatsvägen

Karlstads Centrum
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Slutsatser
Fördjupningen av översiktsplanen för Järpetan utmynnar i ett antal ställningstaganden rörande
den fysiska planeringen. En kort sammanfattning av utredningens slutsatser i olika planeringsfrågor framgår av nedanstående sammanställning.


Gång- och cykelvägen mellan Jägartorpet och Skårebron byggs ut parallellt med Norra
Infarten. I södra delen av planområdet förläggs gc-vägen på östra sidan av Norra Infarten
och norr om Järpetavägen förläggs gc-vägen mellan älven och Norra Infarten. Mellan Jägartorpet och Järpetavägen förankras gc-vägen genom planläggning.



Ny bebyggelse ska kunna etableras inom området mellan Jägartorpet och Järpetavägen.
Utbyggnad av vatten och spillvatten ska möjliggöras i samband med utbyggnaden av gcvägen. Karaktären på området skall vara ”övergång mellan stad och landsbygd”. Tomter
för ny bebyggelse skall vara minst 1200 m2 och byggnader skall placeras med långsida parallell med Norra Infarten och Klarälven. Ny bebyggelse anpassas till djurhållningen inom
fastigheten 1:67 och de skyddsavstånd som förankrats i denna FÖP (sid 19). Den detaljplanen som utarbetas för gång- och cykelvägen skall även reglera utformningen av och angöringen till den nya bebyggelse.



Inom fastigheten Järpetan 1:67 ska verksamhet med djurhållning kunna fortgå så länge
fastighetsägaren själv vill. Avvecklas verksamheten kan fastigheten, genom utarbetande av
detaljplan, bebyggas med bostäder och mindre verksamheter.



Öster om Tollerud etableras ingen ny bebyggelse. Skogsområdena inom fastigheten Järpetan 1:71 och den del av fastigheten Färjestad 2:1 som ingår i planen tillägnas det rörliga friluftslivet samt OK Tyrs verksamhet.



Tolleruds gård med omgivande öppna marker utgör ett värdefullt kulturmiljöområde som
skall bevaras och som ej får bebyggas.



Enstaka etableringar inom eller i anslutning till tätbebyggelsen söder om Tollerud bör kunna ske, under förutsättning att anslutning till kommunalt vatten och spillvatten kan genomföras. Frågan tas via förhandsbesked.



Vid Högåsen – Tollerudsberget – Nyestuge bör ingen ny bebyggelse etableras på grund av
värdefulla natur- och kulturvärden.



Det öppna landskapet mellan Högåsen och Sandgärdstugan skall bevaras. Ingen ny bebyggelse bör etableras i detta område. Väster om Sandgärdstugan fram till Djupdalsleden kan
enstaka nya etableringar prövas i form av förhandsbesked med beaktande av strandskydd,
översvämningsrisk, trafikbuller, säkerhetsavstånd till Norra Infarten, tillgång till kommunalt vatten och möjligheten att anordna enskild avloppsanläggning.



Inga nya etableringar tillåts inom området mellan Stallplatsvägen och Jägartorpet. Dagvattenhantering samt närhet (inom 300m) till stora enheter med djurhållning i form av djursjukhuset och Färjestadtravet begränsar utbyggnadsmöjligheterna.
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Plankarta
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Planområdets förutsättningar
Planer och program
Översiktsplanens ställningstagande

Området är ett naturligt framtida stadsutvecklingsområde, som bör kunna rymma fler bostäder.
Ytterligare bebyggelsetillskott tillåts inte utan att VA-försörjningen kan lösas och gång- och
cykelväg längs Norra Infarten ordnas. En fördjupning av översiktsplanen ska göras för Järpetan
(ÖP06 sid 42).

Detaljplaner
För Järpetan 1:42 finns en avstyckningsplan från 1947 som medger bostadsbebyggelse. Detaljplanen för Färjestad 2:15 (Jägartorpet) är från 2003 med syftet att tillåta utbyggnad av bostäder.
I södra delen av planområdet finns en stadsplan för del av Färjestad från 1958 som sträcker sig
från södra gränsen av fastigheterna Färjestad 2:19, 2:23 och 2:26 och söderut. Däremellan saknas detaljplan. (se nedanstående karta)

Andra planer och önskemål
Arbete med detaljplan pågår inom fastigheterna Järpetan 1:32, 1:73 och 1:80 i områdets södra
del. Önskemål om planläggning av del av fastigheten Järpetan 1:71 och önskemål om att få
bygga inom fastigheten Färjestad 2:19 har framförts.
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Tidigare utredningar och beslut
 Vägverket konsult har utrett möjligheterna till utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra
Infarten daterad 2007-05-24. Utredningen visar att det är möjligt att bygga en gång- och cykelväg längs Norra Infarten under förutsättning att berörda fastighetsägare accepterar intrång
på tomtmark.
 Översiktlig naturinventering för Järpetan och Tollerud, teknik- och fastighetsförvaltningen
2006-11-28. Inventeringen visar ett tiotal områden med särskilda naturvärden.
 Värmlands Museum har gjort en kulturmiljöutredning 2008:33 inom planområdet. Utredningen visar att det inom planområdet finns ett antal arkeologiska objekt och en tydlig kulturmiljö vid gården Tollerud som inte bör utsättas för markexploatering.
 Översvämningsutredning för Karlstad. Teknik- och fastighetsförvaltningen 2008
Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogram för Karlstads kommuns (antaget av fullmäktige 1995) visar att Klarälven
genom området är av högsta naturvärde (se under rubriken riksintresse nedan). Förutom själva
älven utgör vissa strandzoner med älvsediment och delar av Gravadeltat stora naturvärden.
Västra delen av Järpetanområdet ingår i den korridor av lövskogar och ravinskogar som sträcker
sig längs Klarälven. Målet är att vid röjning, gallring och avverkning skall lövskogen gynnas
genom självföryngring, och genom att granplantering ska undvikas.

Riksintressen
Klarälvens nedre lopp med strandzon från utloppet i Vänern till Deje utgör riksintresse för naturvård. Det innebär att hela Klarälvens vattenområde genom planområdet utgör riksintresse
som främst hänför sig till älvens värde som vandringsväg för de unika bestånden av klarälvslax
och klarälvsröding. En omfattande satsning på sportfiske i Klarälvens delta pågår. Kommunen
deltar i Laxfond Vänern som bl. a. syftar till att lax- och öringsstammarna bevaras och att sportfisket utvecklas. Klarälven har också stort kommunalt intresse som karaktärsskapare för landskapet längs älven.
Värmlandsbanan, järnvägssträckningen på västra sidan om Klarälven, är av riksintresse för
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8§.

Strandskydd
Strandskydd inom området gäller inom 100 m från Klarälvens stränder.

Mark
Ägoförhållanden
Området är helt och hållet i privat ägo förutom den östligaste delen som ingår i fastigheten Färjestad 2:1 som ägs av kommunen. Ett femtiotal mindre fastigheter bebyggda med småhus finns
inom Tollerud och Järpetan. Ytterligare ett 40-tal fastigheter finns inom Jägartorpet och ett 10tal söder därom inom Färjestad norr om Stallplatsvägen. Fyra fastigheter > 2 ha, som helt eller
delvis upptar icke bebyggd mark inom planområdet utgörs av del av Almar 1:1, del av Tollerud
1:1, Järpetan 1:71 samt Järpetan 1:67. Se karta med detaljplaner på föregående sida.

Nuvarande markanvändning
Områdets norra och västra delar präglas av jord- och skogsbruk med klungor av bebyggelse på
de mellanliggande bergsknallarna. I den södra delen av planområdet tätnar bebyggelsen och vid
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Jägartorpet övergår den i ren stadsbebyggelse. I öster breder skogsområdena ut sig och utgör ett
mycket attraktivt område för det rörliga friluftslivet och för orienteringssporten. OK Tyr har sin
verksamhet förlagd till området och Tyrstugan ligger strax öster om planområdet. Kommunens
skolor förlägger sin orienteringsutbildning och annan friluftsverksamhet till Tyrterrängen och
Järpetaberget.
Handelsträdgård bedrivs inom Färjestad 2:19 söder om Jägartorpet. Tankar på eventuell avveckling av delar av verksamheten har föranlett förfrågan om att få bygga bostäder på en del av fastigheten. Vid Brukmon i planområdets västra del finns företag som säljer markiser, persienner,
lusthus, grillstugor m.m.
Verksamheter med hästar finns inom Färjestad och inom Järpetan 1:67, med tillstånd för 20
stallplatser, och dessutom finns ett antal hästhagar på olika ställen inom området. Färjestadtravet
har miljötillstånd sedan 2007, för sin verksamhet. Vid planering av bostäder i anslutning till
djurhållning finns sedan ett 20-tal år tillbaka rekommendationer om skyddsavstånd som baserar
sig på risken för olägenheter i form av lukt, flugor, allergiproblem etc. Utifrån nutida resonemang om allergirisker, vindriktningar etc finns anledning att korrigera dessa avstånd för områden där djurhållningen kan vara en tillgång för bygden. Avståndet till hästverksamheten klargörs i planen.
Topografi
Järpetaberget med tät barrskog sluttar brant mot väster där de mer öppna åker- och betesmarkerna i sin tur sluttar svagt mot Klarälven i väster. Inom Tollerud finns två skogsklädda bergknallar
som huvudsakligen innehåller bebyggelse.
Jordartsförhållanden
De skogsklädda områdena består huvudsakligen av berg och morän. En del områden med lera
finns mellan bergspartierna, medan de öppna brukade jordarna i huvudsak består av älvsediment
i olika fraktioner.
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Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns i området.
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Vatten och avlopp
Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns framdragna längs Norra Infarten till Jägartorpet. Fastigheterna norr om Jägartorpet har enskilda avloppsanläggningar och eget vatten med
varierande vattenkvalitet. Någon samlad bedömning av vattenkvalitén eller på tillgången av
grundvatten för befintlig och eventuell ny bebyggelse har inte gjorts i området.

Trafik och kommunikationer
Järnväg
Järnvägen Karlstad – Kil passerar väster om planområdet, på andra sidan Klarälven. Värmlandsbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken 3 kap 8§. En framtida
fortsatt utveckling av järnvägstrafiken kan påverka planområdet med buller.
Regionala vägar
Området gränsar i norr till Gravaleden som sträcker sig mellan riksväg 63 och Skårebron. Leden
har en trafikintensitet på 2800 fordon/årsmedeldygn (åmd).
Kommunala vägar
Norra Infarten som passerar genom området har en trafikintensitet på 3400 fordon/åmd. Vägen
som förr var en av huvudinfarterna till Karlstad utgör fortfarande en viktig förbindelse för arbetspendlare mellan Forshaga/Skived och Karlstad. Vägen används även av dem som kommer
från Kil och Skåre och ska till de östra stadsdelarna. Den är också viktig in/utfart för besökare
till och från arrangemang vid Löfbergs Lila Arena och Färjestad Travbana. Vägen genom planområdet är endast 6 - 7 m bred och saknar vägrenar. Den har en mycket låg standard i förhållande till sin dignitet som en av Karlstads infarter.
Enskilda vägar
Enskilda vägar till de privata fastigheterna finns inom området. Över berget mellan Tollerud och
Järpetan finns en enskild väg, Järpetavägen, som ibland används som ”smitväg” för trafik som
ska österut på Gravaleden. Detta sker framför allt vid arrangemang inom Färjestad. Vägen är
endast 3-4 meter bred och olämplig för större trafikmängder.
Kollektivtrafik
Värmlandstrafik trafikerar Norra Infarten med linje 604 som gör ett dryga10-tal resor/dag.
Karlstadbuss linje 6 stannar vid Stallplatsvägen och har sin ändhållplats vid Jägartorpets norra
utfart.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg med förbindelser inom Färjestad till Rud och Karlstads centrum sträcker
sig från Jägartorpets infart och söderut. Detaljplanen för Jägartorpet medger utbyggnad av gcväg längs Norra Infarten inom detaljplaneområdet, men vägen har inte blivit utbyggd. Norr om
Jägartorpet saknas helt gång- och cykelvägar. En vägutredning har tagits fram för att visa förutsättningarna att dra fram cykelväg längs Norra Infarten mellan Jägartorpet och Skårebron.

Övrig infrastruktur
El och fjärrvärme
Området norr om Jägartorpet ligger inom Fortums koncessionsområde medan området söder
därom ingår i Karlstad elnäts ansvarsområde.
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Fjärrvärme finns utbyggd inom Färjestad fram till Löfbergs Lila Arena. Någon ytterligare utbyggnad är ej planerad.

Naturvärden
Inom området finns naturvärden av många olika slag. I väster utgörs de av skogsbryn med inslag av ekar. De skogsklädda bergknallarna i området domineras av hällmarkstallskog med inslag av en och ek. Vid Tolleruds gård finns ett småskaligt jordbrukslandskap med i dagsläget
ohävdad natur-betesmark, som ännu har den värdefulla betesgynnade floran kvar. Hagmarken är
mycket vacker till sin karaktär och har en del praktfulla ekar och enbuskar. Skogen närmast
gården domineras av ek med inslag av lönn. Tollerudsbäcken omfattas av biotopskydd och alla
arbetsföretag som kan komma att påverka bäcken kräver dispens. Vid Högåsen finns en mindre
våtmark och söder om Tollerud en gråalsdominerad lövskogsravin som utgör en fin fågelbiotop.

Naturen inom området präglas av hällmarker, tät skog och öppna hagmarker med ek, en och lönn.

Största delen av skogsområdet i öster utgörs av äldre skog, inom planområdet framför allt hällmarkstallskog. Järpetabergets branta sluttning mot väster har generellt höga naturvärden, som
dels består i själva branten med knotiga tallar och dels av beskuggade lodytor med moss- och
ormbunksbeklädda stenar och block. Även trädridån på den plana marken nedanför branten är
viktig för att behålla växtbetingelserna i sluttningen. I en del av branten finns en tät hassellund
med mycket högt naturvärde. I området finns intressant kärlväxtflora och rikt fågelliv.
I södra delen av Järpetan 1:71 finns bestånd med gamla tallar, aspar och yngre ekar.

Landskapsbild
Landskapsbilden vid mötet med Tollerud och Järpetan domineras av Klarälven och övergången
mellan stad och land, jordbruksmark, hällmarker och tät skog. Från norr och väster blickar man

Tolleruds gård och Jägartorpet – visar olika karaktärer på landskapet inom området.
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ut över det öppna sluttande jordbrukslandskapet längs Klarälven med den gamla gården Tollerud i centralt exponerat läge och den övriga bebyggelsen mer eller mindre gömd i skogspartierna.
De täta skogsområdena och den skarpa bergssluttningen utgör en barriär i öster. Närmast stadsbebyggelsen övergår det öppna landskapet i en tätare bostadsbebyggelse på relativt stora tomter,
den täta bebyggelsen inom Jägartorpet och söder därom en äldre glesare bebyggelse och beteshagar vid Stallplatsvägen.
Bilden av mötet med staden längs älven är viktig liksom utblickarna från Gravaleden.

Kartan visar områden med värdefull landskapsbild, värdefull natur och viktiga gröns stråk

Befintlig bebyggelse
Området norr om Jägartorpet består av en lantlig bebyggelse i större och mindre grupperingar
samt två gårdar med mangårds- och ekonomibyggnader. Öppen jordbruksmark växlar med
skogspartier på berg, och i öster möter planområdet skogen i form av Järpetaberget som sluttar
brant mot väster och skapar en skarp gräns mot det mer öppna landskapet längs Klarälven.

Södra Järpetan och Färjestad med olika typer av bebyggelse
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Den ursprungliga bebyggelsen inom planområdet utgörs av gårdarna Järpetan och Tollerud.
Sedan slutet av 1800-talet har grupperingarna av hus i området successivt förtätats. Tätbebyggelsen direkt söder om Tollerud har byggts ut från 1900-talets början och framåt. Bebyggelsen
söder om Södra Järpetan kom till på 1940-50-talet, och uppvisar i dag en mer eller mindre tät
bostadsbebyggelse på relativt stora tomter från flera olika decennier. 2005-2006 byggdes Jägartorpet, en tät bostadsbebyggelse som kan ses som en direkt fortsättning på stadsbebyggelsen.
Söder om Jägartorpet finns villabebyggelse från 30-talet och framåt samt Färjestad gamla skola
som numera innehåller lägenheter. I området finns även några större växthus innehållande verksamhet med handelsträdgård.

Kulturmiljö
Järpetan och Tollerud ligger vid Klarälven längs Norra Infarten mot Karlstad och är ett attraktivt
område på landet, nära stan. Enligt den kulturmiljöutredning som Värmlands Museum tagit fram
på uppdrag av kommunen, vittnar fornlämningar i området om att här funnits människor sedan
ca 3000 år tillbaka. Järpetan har omnämnts i skrifter från 1300-talet och här har gjorts bronsfynd
som daterats till tiden mellan 900 och 700 f Kr. En samtida boplats finns sannolikt i området
men man vet inte var. Tolleruds gård har anor från 1300-talet och området har successivt byggts
ut. Bebyggelsen har kommit successivt från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar. För en
del av Tollerud gjordes avstyckningsplan i slutet av 1950 talet och för övrigt har enstaka etableringar tillåtits fram tills detaljplanen för Jägartorpet gjordes 2003.

Ekonomiska kartan med samtliga objekt markerade. På kartan är även kulturmiljön vid Tollerud avgränsad med ljusblå färg.
Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.
(Ur kulturmiljöutredning vid Tollerud och Järpetan, Värmlands Museum 2008)
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Inom Tollerud och Järpetan finns inga byggnader av byggnadsminnesklass. Dock finns det ett
antal byggnader med kulturhistoriskt värde, som berättar mer eller mindre tydligt om sin tillkomsttid, ursprung och/eller funktion. De byggnader som omnämns i kulturmiljöutredningen
finns på fastigheterna Tollerud 1:8 och 1:46 samt Järpetan 1:31, 1:79, 1:30 och 1:29. Tolleruds
gård är den mest värdefulla sammanhängande miljön inom planområdet.
Fornlämningar finns i området i form av gravrösen, stensättningar, skålgropsförekomst, boplatslägen, fyndplatser för bronsåldersdepå och bryne. Kulturlämningar finns i form av stenbro och
intressanta gårdstomter.

En del av det vackra kulturlandskapet vid Tolleruds gård

Friluftsliv
Friluftslivet i området koncentreras dels längs älven i form av paddling och cykling och dels i
anslutning till skogsområdena i öster (Tyrterrängen) som är populära för promenader, svamp
och bärplockning. Från ridhuset vid Färjestad leder många ridstigar in i området.

Grönmarkerat område visar friluftslivets intressen inom planområdet
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Tyrterrängen, som utgör hela området mellan Järpetaberget och riksväg 63 norr om Färjestad
och Rud, är ett av de mest frekventa närströvområdena i Karlstad, med strövare bland annat från
Färjestad, Anneberg och Jägartorpet. Skogsområdet innehåller flera verksamheter med olika
fritids- och friluftsändamål. OK Tyr har sin bas i Tyrstugan som ligger i skogsområdet direkt
öster om planområdet. Skogsområdet som omfattas av Järpetaberget och skogen öster om berget
är mycket viktigt för orienteringssporten i kommunen. Genom området går motionsspår och
många upptrampade skogsstigar. OK Tyr har i samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen utvecklat natur- och orienteringsinformation i form av en naturstig i området. Områdets storlek och avsaknaden av korsande vägar är av stor betydelse för upplevelsen av området och dess
värde för friluftslivet.

Skogen och vattnet ger möjligheter till aktivt friluftsliv

Service
Skola, vårdcentral och handel
Förskolor finns inom Färjestad och Rud. Låg- och mellanstadieskola finns i Färjestad och högstadium på Rud. Gymnasieskolor finns inom Rud, Sundsta och Tingvalla.
Närmaste vårdcentral finns vid Ruds centrum och där finns även matvarubutik, blomsterhandel
och en del andra butiker.

Miljöförhållanden
Norra Infarten och Gravaleden påverkar området negativt med tanke på buller och luftföroreningar. Längs Gravaleden sker även transporter av farligt gods. Järnvägen inom Älvsåker i väster hörs vida omkring och bidrar med buller till området. Bullerutredning togs fram i samband
med planläggningen av Jägartorpet. Där ställdes krav på placering av den nya bebyggelsen i
förhållande till Norra Infarten med tanke på trafikbullret.
I samband med evenemang på Löfbergs Lila Arena och Färjestad travbana är trafiken intensiv
och medför att tillgängligheten för de boende kan vara begränsad vid tidpunkter då publik ska ta
sig till och från anläggningarna.

Miljöbedömning
Enligt PBL 4 kap 2§ ska en miljöbedömning enligt Miljöbalken göras för planer om planens
genomförande kan innebära risk för betydande miljökonsekvenser. För översiktsplaner skall
alltid miljöbedömning göras.
Avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen i denna plan framgår av innehållsförteckningen för MKB:n och har gjorts i samråd med länsstyrelsen samt med miljöförvaltningen, teknik och fastighetsförvaltningens natur och parkenhet.
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Framtida markanvändning
Målsättning för områdets utveckling
Järpetan och Tollerud ses som ett attraktivt område nära centrala Karlstad. Målsättnigen för
områdets framtida utveckling är att ge möjlighet till fler bostadslägen genom förtätning av befintlig bebyggelse, samtidigt som man bevarar attraktiviteten i form av vacker landskapsbild,
övergång mellan land och stad, natur- och kulturvärden samt områden för rörligt friluftsliv.

Bebyggelse
Stallplatsvägen - Jägartorpet
Mellan Stallplatsvägen och Jägartorpet finns villabebyggelse och f.d. skolbyggnad med lägenheter. Området är inte planlagt och önskemål om avstyckning för ytterligare bostadshus har hanterats med förhandsbesked. Dagvattenhantering samt närhet (inom 300m) till stora enheter med
djurhållning i form av djursjukhuset och Färjestadtravet begränsar utbyggnadsmöjligheterna.
Detaljplan för ny bebyggelse inom området mellan Stallplatsvägen och Jägartorpet kommer
inte att tas fram .

Jägartorpet - Järpetavägen
Mellan Jägartorpet och Järpetavägen finns en blandning obebyggda och bebyggda stora och små
fastigheter. För några av dessa fastigheter pågår detaljplanering och för några finns begäran om
bygglov. Det finns möjligheter att skapa plats för fler etableringar genom att ta ett helhetsgrepp i
en detaljplan för dessa områden och därmed ge alla fastighetsägare samma rätt till framtida avstyckning.
En detaljplan tas fram för området mellan Jägartorpet och Järpetavägen. Följande riktlinjer
ska gälla:
 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten är en förutsättning för att ny bebyggelse ska etableras. Möjlighet för befintlig bebyggelse att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten ska finnas.
 Gång- och cykelväg längs Norra Infarten är en förutsättning för att området ska kunna förtätas. Frågan
om ianspråktagande av privat fastighetsmark hanteras i detaljplanen. GC-vägen skall där det är möjligt
utgöra skydd mot översvämning.
 Karaktären på området skall vara övergång mellan landsbygd och stad.
 Tomter för ny bebyggelse ska vara minst 1200 m2
 Grundförutsättningar och markradon skall undersökas inför exploateringen.
 Nya byggnader ska placeras parallellt med Norra Infarten och Klarälven.
 Utfarter mot Norra Infarten bör samlas ihop och begränsas i så stor utsträckning som möjligt.
 Hästverksamhet i området kräver att skyddsavstånd mellan hästar och ny bebyggelse skall följas.
Upphör hästverksamheten gäller inte skyddsavstånden och därmed ska fler fastigheter kunna bebyggas. Detta klargörs i detaljplanen.
 Bullerpåverkan från järnvägen genom Älvåker skall liksom buller från övrig trafik belysas i detaljplanen.
 Naturen i bergssluttningen öster om förtätningsområdet är särskilt värdefull och det finns ett kommunalt intresse att köpa in detta markområde.
 Ett grönt stråk (framkomlig naturmiljö) skall finnas längs bergssluttningen från södra delen av området norrut förbi Järpetan 1:67 med koppling till skogsområdena i öster.
 Ett antal kulturhistoriskt intressanta objekt finns inom området. Frågor om dessa belyses i detaljplanen.
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Förtätning av bebyggelsen direkt söder om Tollerud
Inom befintlig bebyggelse direkt söder om Tollerud kan finnas möjligheter att etablera ytterligare bebyggelse. Förutsättningen för detta är att den enskilda markägaren själv vill, och att det ska
vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten.
Förtätning inom befintlig bebyggelse direkt söder om Tollerud prövas med förhandsbesked.
Riktlinjer för förtätning av bebyggelsen söder om Tollerud:






Möjligheter att ansluta kommunalt vatten och spillvatten skall finnas.
Radon och grundförutsättningar skall undersökas vid nyetablering.
Bra anslutningar till befintliga vägar skall kunna anordnas.
Hänsyn skall tas till naturvärden, terräng, och avstånd till hästar.
Bullerpåverkan från vägar och järnväg skall beaktas.

Högåsen – Tollerudsberget - Nyestuge
I anslutning till befintlig bebyggelse vid Högåsen, Tollerudsberget och Nyestuge finns kraftledningar samt höga natur- och kulturvärden som begränsar etablering av ny bebyggelse.
Ingen ytterligare bebyggelse bör etableras inom detta område.

Området väster om Sandgärdstugan
Väster om Sandgärdstugan finns en mindre grupp hus med anslutning till kommunalt vatten.
Möjligheten att etablera ytterligare några bostadshus i området hanteras genom förhandsbesked.
Nya etableringar prövas i form av förhandsbesked. Riktlinjer för kompletteringar:
 Möjligheter att anordna enskilt avlopp och att ansluta till kommunalt vatten skall finnas.
 Översvämningsrisk, strandskydd, grundförutsättningar, radonförekomst, trafikbuller från vägar och
järnvägar, säkerhetsavstånd etc skall beaktas.

Kartan visar GC-väg, verksamhet för hästar, samt områden som kan kompletteras med ny bebyggelse.
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Trafik
Bil-, gång- och cykeltrafik
Norra Infarten kommer även i framtiden att vara en av Karlstads huvudinfarter. Trafiken till och
från evenemang vid Löfbergs Lila Arena och Färjestad Travbana kommer även fortsättningsvis
att belasta vägen.
För att öka trafiksäkerheten byggs gång- och cykelväg längs med Norra Infarten och gatans
standard höjs. I södra delen av planområdet föreslås cykelvägen ansluta till bostadsbebyggelsen
på vägens östra sida medan den i den norra delen kan förläggas väster om Norra Infarten mellan
vägen och Klarälven.
Gång- och cykelväg längs Norra Infarten byggs ut. Riktlinjer för fortsatt planering:
 Detaljplan utarbetas för gång- och cykelvägens södra del mellan Jägartorpet och Järpetavägen.
 Antalet utfarter från bostadsbebyggelse bör om möjligt samlas för att bli så få som möjligt.
 För utbyggnad av gång- och cykelvägen norr om Järpetavägen, skall överenskommelser med
berörda fastighetsägare ske.

Befintlig cykelväg (blå), ny cykelväg öster om Norra Infarten (röd) och väster om Norra Infarten (grön)

Kollektivtrafik
Dagens kollektivtrafik med Karlstadbuss nr 6 förlängs i första hand fram till Järpetavägen. I
framtiden ses möjligheter att ansluta linjen till bussarna till Skåre.
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Teknisk försörjning till befintlig och ny bebyggelse
Vatten och spillvatten
Kommunalt vatten- och spillvatten som idag finns fram till Jägartorpet byggs vidare fram till
Järpetavägen i samband med utbyggnaden av en gång- och cykelväg. Ny bebyggelse skall anslutas till det kommunala va-nätet. Befintlig bebyggelse skall vid utbyggnad ges möjlighet att
ansluta till det kommunala ledningsnätet.

Dagvatten
Dagvatten bör ledas ut i öppna diken innan det leds ut i Klarälven.

Energi
Fortum äger kablar inom planområdet. Vid framtida detaljplanering bör relationerna mellan
Karlstad Elnäts och Fortums distribution klargöras.

Hästverksamhet
Bosättning inom områden, som sedan lång tid dominerats av jordbruk med djurhållning, innebär
acceptans för att lantlig verksamhet kan förekomma, även ganska nära befintliga och planerade
bostäder. Olägenheter i form av damm, buller, lukt och insekter måste tålas av de boende utan
att det leder till inskränkningar i jordbruksverksamheten. Vid Stallplatsvägen finns ridhus, hästhagar, djursjukhus och inom Färjestad finns ridhus och travbana. Travet har miljötillstånd för
sin verksamhet sedan 2007. Inom Järpetan 1:67 finns, sedan lång tid tillbaka, verksamhet med
tillstånd till 20 stallplatser och vid Tollerud finns hästhagar. Dessa verksamheter ska kunna fortleva även om området byggs ut med fler bostäder. Enligt en utredning som gjorts av länsstyrelsen i Skåne med referenser till Boverket, Socialstyrelsen, naturvårdsverket m.fl. källor, bör de
tidigare angivna skyddsavstånden kunna korrigeras. Med stöd av denna utredning anges följande skyddsavstånd skall gälla som lokal anpassning inom planområdet mellan nya bostadsetableringar, skolor etc. och verksamhet med hästar:
Riktlinjer för bostadsbebyggelse i anslutning till hästverksamhet
Stor anläggning med fler än 100 djur

300 meter från brukningscentrum

Större anläggning
(50-100 djur)

200 m till stall och gödselhantering
100 m till hästhagar

Medelstor anläggning
(10-50 djur)

100 m till stall och gödselanläggning
50 m till hästhagar

Mindre anläggningar
1-10 djur

100 m från stall och gödselhantering
50 m från inhägnad när det gäller rasthage för utegångsdjur som utfordras.
25 m från inhägnad när det gäller beteshagar

En revidering av riktlinjer för djurhållning håller på att tas fram centralt av Boverket. Eventuella
nya riktlinjer beaktas vid kommande planering och ställningstaganden för bostadsetablering.

Fördjupning av översiktsplanen för Järpetan och Tollerud, Karlstads kommun, Värmlands län
Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2010 §10

20 (31)

Områden för rörligt friluftsliv och orienteringsverksamhet
Inom Planområdet finns en del av fastigheten Färjestad 2:1 som tillsammans med fastigheten
Järpetan 1:71 utgör Tyrterrängen. Skogsområdet utgör ett mycket attraktivt område för rörligt
friluftsliv och orienteringsverksamhet. Inom fastigheterna finns flera kultur- och fornlämningar.
Inom Järpetan 1:71 och del av Färjestad 2:1 bör ingen exploatering med bebyggelse ske.

Natur och grönstruktur
Inom området finns många höga naturvärden. I väster utgörs de av skogsbryn med inslag av
ekar. Hällmarkstallskog, våtmark och en gråalsdominerad lövskogsravin är andra naturvärden
som bör få finnas kvar i området. Inom det småskaliga jordbrukslandskapet kring Tolleruds gård
finns hagmarker och skog som domineras av ek och lönn. Tollerudsbäcken omfattas av biotopskydd och alla arbetsföretag som kan komma att påverka bäcken kräver dispens. Den västra
sluttningen av Järpetaberget har generellt höga naturvärden som bör skyddas mot exploatering.
För bevarande och skötsel av naturen i bergssluttningen finns intresse från kommunen (naturoch parkenheten TF) att förvärva markområdet. Avstyckning för ny bebyggelse bör inte göra
intrång i bergsbranten. Möjligheter till grönt stråk skall finnas längs bergsbranten samt mellan
de olika bebyggelsegrupperna och strövområdena i öster.
Arbetsföretag som kan påverka biotopen vid Tollerudsbäcken kräver dispens. Vid detaljplanering skall hänsyn tas till den värdefulla naturen i branten vid Järpetaberget. Vid komplettering av bebyggelse skall hänsyn tas till områdets naturvärden. Gröna stråk skall tillskapas
mellan bebyggelse och strövområden.

Områden med värdefull landskapsbild
Från Gravaleden finns vackra utblickar mot Klarälven dels genom den öppna jordbruksmarken
mellan Sandgärdstugan och Högåsen och dels vid Tolleruds gård som omges av ett kulturhistoriskt värdefullt landskap med åkrar, beteshagar, åkerholmar och gamla vägar. Dessa områden
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har på plankartan betecknats som områden med värdefull landskapsbild.
Områden med värdefull landskapsbild skall inte bebyggas.

Kulturmiljö
Inom planområdet finns en tydlig kulturmiljö vid Tolleruds gård och ett antal arkeologiska objekt som inte bör utsättas för exploatering. Det finns även ett antal byggnader med kulturhistoriska värden vilka bör visas särskild hänsyn i den fortsatta planeringen.
Kända fornlämningar med kringliggande fornlämningsområden har ett lagskydd enligt kulturmiljölagen och länsstyrelsen beslutar om åtgärder vid eventuell exploatering. För de övriga utpekade fastigheterna 1:46, 1:79, 1:31, 1:29 och 1:30 skall stor försiktighet råda vid förändring
av byggnaderna.
Den kulturhistoriskt intressanta miljön vid Tollerud skall bevaras. Vid planering och exploatering i området skall hänsyn tas till utpekade byggnader med kulturhistoriskt intresse.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Inledning
Bakgrund
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör fördjupningen av översiktsplanen för Karlstads
kommun för områdena Järpetan och Tollerud, söder om Gravaleden. I fördjupningen studeras
markanvändningen med avseende på möjlig framtida bebyggelseutveckling inom området.
Enligt Miljöbalken ska planer enligt PBL miljöbedömas. Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och att den ska processas enligt de regler som stadgas i
Miljöbalken. Uppläggningen av denna miljökonsekvensbeskrivning följer dispositionen i Miljöbalken 6:11.

Syfte
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att bredda underlaget för beslut om markanvändningen.
Den ska beskriva konsekvenserna för miljön av olika alternativa lösningar.

Förutsättningar
Planförhållanden
Planförhållandena i området framgår av planbeskrivningen sid. 7

Riksintressen och strandskydd
Klarälvens nedre lopp med strandzon från utloppet i Vänern till Deje utgör riksintresse för naturvård.
Riksintressen enligt MB4 kap ska inte utgöra hinder för tätortsutveckling. De åtgärder som föreslås i denna fördjupning av översiktsplanen är en del av utvecklingen av Karlstads tätort.
Strandskydd inom planområdet gäller inom ett område av 100 m från Klarälvens stränder.

Miljökvalitetsnormer
Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att Miljöbalken trädde i kraft
1 januari 1999. Enligt 5 kap MB skall 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.
Gällande miljökvalitetsnormer, hur de påverkas och åtgärder för att hantera problem kopplade
till dem behandlas i avsnittet ”Miljöpåverkan och åtgärder” nedan (sid 28).

Pågående markanvändning
De delar av planområdet som kan beröras av förändringar i framtiden används i dag huvudsakligen som tomtmark för bostäder. Bostadsfastigheter finns i olika grupperingar, med olika täthet
inom området.

Fördjupning av översiktsplanen för Järpetan och Tollerud, Karlstads kommun, Värmlands län
Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2010 §10

23 (31)

Väg och trafik
Planområdet avgränsas i norr av Gravaleden som är en länk mellan riksväg 63 och de västra
stadsdelarna Råtorp, Älvåker och Skåre och vidare mot riksväg 61-62. Vägen är transportled för
farligt gods, med en hastighet av 90 km/tim och 2800 fordon/åmd.
I planområdet ingår Norra infarten som är en betydande kommunal väg i området. Dagens trafikmängder är 3400 fordon/åmd och hastigheten är 70 km/h i nordvästra delen och 50 km/h i
södra delen av planområdet.

Tidigare utredningar och beslut
 Vägverket konsult har utrett möjligheterna till utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra
Infarten daterad 2007-05-24. Utredningen visar att det är möjligt att bygga en gång- och cykelväg längs Norra Infarten under förutsättning att berörda fastighetsägare accepterar intrång
på tomtmark.
 Översiktlig naturinventering för Järpetan och Tollerud, teknink- och fastighetsförvaltningen
2006-11-28.
 Värmlands Museum hat gjort en kulturmiljöutredning vid Tollerud och Järpetan 2008:33.
Utredningen visar att det inom planområdet finns ett antal arkeologiska objekt och en tydlig
kulturmiljö vid gården Tollerud som inte bör utsättas för markexploatering.
 Översvämningsutredning för Karlstad, teknik- och fastighetsförvaltningen 2008

Planens syfte
Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för stadsutveckling i anslutning till Norra Infarten
inom Södra Järpetan och Tollerud.

Planens innehåll
Föreslagen markanvändning
I planen beskrivs möjligheter till förtätning av befintlig bebyggelse. Detta kan ske genom delning av redan bebyggda fastigheter samt att mindre fastigheter i anslutning till befintlig bebyggelse ianspråktas för ny bebyggelse. All utbyggnad inom planområdets södra delar förutsätter
anslutning till kommunalt vatten och spillvatten, samt en utbyggnad av cykelväg längs Norra
Infarten. Utbyggnad förutsätter också att angivna skyddsavstånd till hästhagar följs, samt att
riktvärden för buller från trafik beaktas.
Nollalternativet innebär att gång- och cykelväg ej byggs, att vatten- och spillvattenledningar ej
dras fram i området och att någon ny bebyggelse inte kommer att tillåtas inom området.

Förhållande till andra planer
Översiktsplan, naturvårdsprogram och gällande detaljplaner
Fördjupningen görs med utgångspunkt från Översiktsplan 2006 för Karlstad, med resultat att
området ej är lämpligt för stadsutveckling, utan utgör en tilltalande övergång mellan stad och
land, där varsam utbyggnad med viss komplettering av befintlig bebyggelse är möjlig.
Enligt kommunens naturvårdsprogram är östra delarna av planområdets södra del av primärt
intresse och skogsområdena norr därom liksom inom Järpetan 1:71 av sekundärt intresse för det
rörliga friluftslivet.
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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. (ÖP
2006 om kollektivtrafik sid 72)
En förtätning av befintlig bebyggelse inom planområdet står i linje med transportstrategin.

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

Norr om Jägartorpet finns enskilda vattentäkter förutom för bebyggelsen vid Brukmon och
Sandgärdsstugan som har tillgång till kommunalt vatten via ledningar från Bryngfjorden. Inom
området norr/väster om Jägartorpet finns idag inga kommunala spillvattenledningar.
Om planen inte genomförs finns risk för läckage mellan vattentäkter och avloppsanläggningar.
Det finns även risk för försämrad vattenkvalitet i gamla brunnar.
Norra Infarten är smal och gång- och cykelväg saknas. Ingen utbyggnad av cykelväg längs Norra infarten, eller byggande av en ny väg mellan Gravaleden och Norra Infarten, kan medföra
trafikolyckor längs den befintliga vägen.
Buller och luftföroreningar som idag.

Påverkade områden
Buller, luftföroreningar och trafikförhållanden befintlig bebyggelse längs Norra Infarten påverkas marginellt eftersom omfattningen av den nya bebyggelsen är begränsad..
Vattenkvalitet – tillflödena av förorenat vatten till Klarälven kan öka något eftersom fler ytor
inom området planas ut och asfalteras. Grundvattentillgången kan förbättras om antalet privata
vattentäkter minskar. Färskvattenkvaliteten för de boende förbättras om kommunalt vatten ansluts till hushållen i området.
Kulturlämningar – kan påverkas vid utbyggnaden av gång- och cykelväg samt vid förtätning av
bebyggelsen.
Naturvärden – endast marginell påverkan vid förtätning av bebyggelsen.

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, och det biotopskyddade området vid Tollerudsbäcken.
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Strandskyddet längs Klarälven är 100 m. Norra Infarten sträcker sig längs älven inom hela planområdet och strandknutet friluftsliv är bäst möjligt genom att man färdas längs vägen eller på
vattnet. En utbyggd gång- och cykelväg skulle förbättra kontakten med älvens strandzoner. Bebyggelse inom strandskyddsområde kan endast bli aktuellt öster om Norra Infarten.

Miljökvalitetsmålen
Beskrivning av hur relevanta möjligheter och andra miljöhänsyn beaktas i planen

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet skall 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
Ytterligare bostäder i området kan alstra mer trafik.
Åtgärder
En utbyggnad av kollektivtrafiken och en utbyggd gång- och cykelväg kan medföra minskad
användning av fordon för både dem som redan bor i området och för nytillkommande hushåll.

Frisk luft
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Påverkan
En utbyggnad av området enligt förslaget kommer genom ökad trafik att påverka luften.
Åtgärder
God tillgång till kollektivtrafik. Utbyggnad av gång- och cykelväg.

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.
Åtgärder
God tillgång till kollektivtrafik. Utbyggnad av gång- och cykelväg.
Möjligheter till utbyggnad av fjärrvärme finns. Krav på uppvärmningssystem kan ställas vid
exploatering.

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
Utbyggnad av området medför ökad mängd hårdgjorda ytor och dagvatten från dessa kan påverka miljön.
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Åtgärder
Dagvatten från hårdgjorda ytor kan ledas via fördröjningsmagasin som rensas vid behov.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön
Påverkan
Exploateringen inom området innebär inte någon ökad strålningsbelastning.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ påverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning
av mark och vatten.
Påverkan
Utbyggnad av området är så begränsad att någon ökning av trafik som medför utsläpp av ämnen
endast blir marginell.
Åtgärder
En utbyggnad av kollektivtrafiken och en utbyggd gång- och cykelväg kan medföra minskad
användning av fordon för både dem som redan bor i området och för nytillkommande hushåll.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Påverkan
Genom planområdet rinner Tollerudsbäcken som avvattnar kringliggande höjdpartier. Bäcken
mynnar i Klarälven.
Vatten från markbäddar i området rinner ut i Klarälven.
Åtgärder
Kulturmiljön kring Tolleruds gård skyddas och Tollerudsbäcken har biotopskydd. Bäckens
slingrande lopp renar vattnet innan det rinner ut i Klarälven.
Framdragning av kommunala ledningar för vatten och spillavtten innebär att antalet markbäddar
minskar.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet skall 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. Enskilda avloppsanläggningar kan påverka
befintliga vattentäkter.
Åtgärder
Framdragning av kommunalt vatten och spillvatten till nya hushåll inom de tätbebyggda delarna
av planområdet med möjlighet till anslutning för befintliga hushåll.
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Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Några våtmarker som påverkas av förtätning finns ej inom planområdet.

Levande skogar
Skogen och skogsmarkens värde för biologisk mångfald skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Inom planområdet föreslås ingen exploatering av skogsområden.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och stärks.
Inom planområdet föreslås inte någon exploatering på jordbruksmark.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Påverkan
Buller från trafik.
Översvämning vid mycket höga flöden i Klarälven(100-årsregn).
Bostadsbebyggelse ska värmas upp.
Åtgärder
Kollektivtrafik samt gång- och cykelväg byggs ut i området. GC-väg byggs så att den om möjligt kan utgöra barriär mot höga flöden i Klarälven.
Krav på begränsad energianvändning kan ställas vid exploatering.

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
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Påverkan
Inga områden med särskilt värde för växt- och djurliv påverkas av exploateringen.

Miljöpåverkan och åtgärder
Förändringarna inom planområdet medför ingen eller en mycket begränsad miljöpåverkan beträffande Biologisk mångfald, Buller - verksamheter, Luftföroreningar, Klimateffekter, Elektromagnetiska fält, Farligt gods, Djur- och växtliv och Klimatfaktorer och tas därför inte upp som
egna rubriker.
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Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma samt åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan avseende på:

Befolkning
Planens syfte är att ge möjlighet till ytterligare bostadsbebyggelse i ett attraktivt område nära
stadens centrala delar. En utbyggnad av området ger också förutsättningar för utbyggnad av
gång- och cykelväg vilket ökar säkerheten och tillgängligheten för alla som bor i området. En
utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i området skapar möjligheter till anslutning även
för befintliga fastigheter. Detta medför högre kvalitet på dricksvattnet och minskad påverkan
genom infiltration av avloppsvatten i området.
En utbyggnad av kollektivtrafiken genom förlängning av linjen fram till Järpetavägen är positivt
för de boende i området och kan även utgöra hinder mot översvämning.

Människors hälsa
Buller - vägtrafik
Gällande riktvärden för bostäder är: Ekvivalent ljudnivå ute 55 dBA (vid fasad), inne 30 dBA
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.
Påverkan
Trafiken längs Norra Infarten påverkar närliggande bostäder. Byggs fler bostäder ökar trafiken.
Byggs gång- och cykelväg kan trafiken minska. Utökas kollektivtrafiken kan biltrafiken minska.
Åtgärder
Nytillkommande bostäder skall placeras så att gällande riktvärden uppfylls. GC-väg är en förutsättning för bebyggelse.

Trafikolyckor
Norra infarten saknar norr om Jägartorpet vägrenar, och fotgängare och cyklister delar vägen
med biltrafiken. Området byggs ut endast under förutsättningarna att gång- och cykelväg kan
anordnas.
Påverkan
Så länge gång- och cykelväg längs Norra infarten saknas är risken för trafikolyckor stor.
Åtgärder
Gång- och cykelvägen byggs ut i första hand fram till Järpetavägen och i andra hand hela
sträckan fram till Skårebron. Separering av biltrafik och oskyddade trafikanter minskar olycksrisken.

Mark
Marken inom planområdet består av berg, grus, morän, mo, mjäla, silt och lera. Områden med
lera innebär risk för sättningar och skred vid belastning av marken.
Höjdförhållandena är sådana att Klarälvens strandzoner kan översvämmas vid 100-årsflöden.
Förekomst av radon i området är ej känd.
Inga kända markföroreningar finns inom området.
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Påverkan
Markförhållandena kan vara sådana att sättningar kan förekomma.
Radon kan förekomma.
Åtgärder
Grundundersökningar måste göras för byggnation. Grundförstärkning kan bli nödvändig.
Radom skall undersökas i samband med exploatering.

Dagvatten
Dagvattnet inom området kan vara förorenat från trafik och från enskilda avloppsanläggningar.
Påverkan
Ökning av antalet kvm hårdgjorda ytor medför snabbare avrinning från området.
Klarälven är recipient för dagvatten från planområdet
Åtgärder
Dagvatten bör ej kuverteras direkt till Klarälven utan i stället ledas till öppna diken.
Genom utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar minskas utsläppen från markbäddar.
Dagvatten skall ledas via fördröjningsmagasin (som rensas regelbundet) innan det rinner ut i
Klarälven

Materiella tillgångar
Påverkan
Byggs gång- och cykelvägen ut kommer tomtmark längs Norra Infarten att tas i anspråk samt en
äldre, smedja/förrådsbyggnad måste rivas.
Åtgärder
Vid utbyggnad av gc-vägen kommer kommunen att avtala om markupplåtelse.

Landskap
Områdets landskapsbild och bebyggelse beskrivs i planhandlingens inledande kapitel.
Påverkan
Förtätning av befintlig bebyggelse inom planområdet kommer att ske. Utbyggnaden bedöms
endast marginellt påverka landskapsbilden.
Åtgärder
För att bevara en luftighet inom befintlig bebyggelse bör tomter som styckas vara relativt stora.
Gröna stråk bevaras mellan bebyggda områden och naturområden.

Bebyggelse
Planförslaget ger möjligheter till förtätning av befintlig bostadsbebyggelse inom området. Avstyckning sker på de enskilda fastighetsägarnas egna initiativ. Längs Norra infarten kan tomtmark komma att tas i anspråk och enstaka uthusbyggnader väster om vägen behöva rivas, för
utbyggnad av gång- och cykelväg. Detta regleras i detaljplan.

Kulturmiljö, fornlämningar och andra kulturarv
Hela kulturmiljön i anslutning till Tolleruds gård skall bevaras. Kulturlämningar kan påverkas
av förtätning av befintlig bebyggelse. Detta hanteras vid planläggning och i förhandsbeske.
Påverkan
Vid förtätning kan kulturlämningar påverkas.
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Åtgärder
Kulturlämningarna skall undersökas och dokumenteras om de måste tas bort.

Inbördes förhållandet mellan ovanstående miljöaspekter
Av de miljöaspekter som beskrivits ovan torde den särklassigt viktigaste vara att förhindra
olyckor i anslutning till Norra Infarten genom utbyggnad av en gång- och cykelväg genom
planområdet. En annan viktig miljöaspekt är att förbättra vatten- och avloppssituationen inom
området.

Miljöbedömningen
Inför samrådet av den fördjupade översiktsplanen har ett samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen ägt 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 12 juni 2008.

Uppföljning
Åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
planen medför, utgörs av mätningar av buller samt föroreningshalter i dagvattnet från området.
Dessa åtgärder hänförs till efterföljande detaljplanearbete.

Andra konsekvenser
Samhällsekonomiska aspekter
Tillgänglighet till attraktiva bostadsområden
Förtätningen av planområdet kan ske med bostäder av liknande karaktär som befintliga. Utbyggnaden och därmed även tillgängligheten till attraktiva bostadsområden blir ytterst begränsad. Några konsekvenser på andra bostadslägen kan ej påvisas.
Påverkan på omgivningen
 En förtätning av området påverkar de boende genom att ökad närhet till grannar och en något
ökad trafik i närområdet.
 Utbyggnaden ger möjligheter att bygga ut den GC-väg som många idag saknar.
 Områdets öppna landskap med kulturmiljön kring Tolleruds gård förblir oförändrade och
övergången mellan landsbygd och stad bevaras.
Sysselsättning
En utbyggnad av området kan ej ses ha någon påverkan på sysselsättningen.
Investeringar för exploatering
För utbyggnad inom Järpetan krävs kommunala investeringar i gång- och cykelväg mellan Jägartorpets södra infart och Skårebron samt vatten- och spillvattenledningar mellan Jägartorpet
och Järpetavägen. Förtätning av befintlig bebyggelse söder om Tollerud och väster om Sandgärdstugan bör kunna ske utan ytterligare kommunala investeringar.
För en utbyggnad av kollektivtrafiken krävs investeringar i fler hållplatser och lämplig vändplats.
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Sociala aspekter, hälsokonsekvenser och andra horisontella perspektiv
En utbyggnad med fler bostäder inom Södra Järpetan ger möjligheter till attraktiva bostäder
nära stadens centrum och nära stort natur- och friluftsområde (jämställdhet, integrering och
barn- och ungdomsperspektiv).
En utbyggnad av vatten och spillvatten kan befrämja folkhälsan för dem som idag har dålig
kvalité på dricksvattnet. Närheten till djur och natur gör människor friskare och mer tillfreds
med tillvaron (folkhälsa).
En utbyggnad av en attraktiv gång- och cykelvägen längs Norra Infarten innebär att fler får möjlighet att cykla till skola och arbete. Då skapas även en möjlighet att trafiksäkert promenera och
cykla längs älven. Nya hushåll i området innebär att fler får tillgång till attraktiva stora naturområden (folkhälsa, trygghet, barn- och ungdomsperspektiv, äldreperspektiv och handikapp).
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