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”Man ska tro på det som inte finns för det som finns har en gång inte funnits”
G. Hagelbäck
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1. Inledning
Planens status och syfte
I översiktsplanen för Karlstad 1997 definierades ”Västkust” som området mellan
Bergvik i norr och Dingelsundet i söder. Västkust beskrevs som ett ”område för
tätortsutveckling, främst avsett för bostäder, men med det ”gamla” Zakrisdalsområdet
som ett industriområde att fortsatt utveckla”. Översiktsplanen hade dock inte fokus på
tillväxt i den grad som planeringen anno 2006 har i Karlstad. ÖP 97 gjordes i skuggan
av den mycket matta marknad Karlstad, och Sverige, upplevde de första åren på 90talet. Det gör att den inte i alla avseenden fungerar som riktlinje för fortsatt planarbete
även om de stora dragen stämmer. I utställningshandlingen för ny översiktsplan för
Karlstads kommun, ÖP 05, framgår att Västkust är ett mycket viktigt område för att
skapa boendemiljöer med högt attraktionsvärde i kontakt med Vänern. Boende med
vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå
visionen Karlstad 100 000.
Delar av denna fördjupning är att se som en anpassning efter nya premisser, men
främst en starkare vilja att erbjuda goda attraktiva bostadslägen för Karlstadsborna.
Syftet med fördjupningen är att komma med förslag till framtida markanvändning av
Västkustområdet. Planen tar inte ställning till en rad detaljfrågor som ofta följer på
förslag till markanvändningen. Avsikten med en mer översiktlig och generellt hållen
plan är att den skall följas av detaljplaner för delområden, där detaljerna får studeras
ytterligare. Anvisningar och/eller inriktning för detaljplanearbetet skall dock finnas i
föreliggande plan där det är nödvändigt.
Planarbetet
I samband med översiktsplanearbetet 1997 togs ett underlag med förutsättningar fram,
vilket har reviderats under planarbetets gång. Underlaget har gett vägledning i
fördjupningen för Västkustområdet i många, men inte i alla frågor. Själva skapandet
av nya områden för t ex boende kräver mer än endast en kartläggning. I processen för
att ta fram förslaget har huvuduppdraget varit att visa på möjligheter för
stadsutvecklingsområden med bostäder m m för nuvarande och kommande
Karlstadsbor.
Planen har efter samrådet förankras i en särskild process med förvaltningar, myndigheter och övriga berörda, där inkomna synpunkter har värderats och till viss del
inarbetats i föreliggande utställningshandling. Centralt för planarbetet och det
efterföljande detaljplanearbetet är att skapa en mental och reell beredskap för att i
förlängningen kunna genomföra planen. Detta måste ske inom kommunen och i
samråd med övriga aktörer som tillsammans skall genomföra fördjupningens
grundidéer och syften i detaljplaner. Därför är det centralt att ge förutsättningar för en
sådan beredskap genom en starkt förankrad planprocess.
Planarbetet har efter samrådet även inriktats på en integrerad miljöbedömning av
föreliggande plan och planprocess. Detta då miljöaspekterna i planeringen på en
översiktlig nivå enligt gällande lagstiftning kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Medverkande tjänstemän
Handläggare av fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust och drivande av
planeringsprocessen är Maria Grahm och Daniel Nordholm, stadsplaneringsförvaltningen. I planprocessen har ett flertal olika arbetsgrupper funnits inom vilka
tjänstemän från andra kommunala förvaltningar varit aktivt deltagande.
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2. Diskussion om ambitionerna
Efter översiktsplanearbetet 1997 har kommunen vidare uttryckt sin vilja att arbeta för
attraktivitet och tillväxt genom visionen i arbetet med ”Lyskraft”. Lyskraftsarbetet
har haft en mer övergripande karaktär med inriktning på marknadsföring och
arrangemang. I utställningshandlingen för ÖP 05 tas ett räkneexempel upp med 2030
som målår för visionen. Målbilden för Västkust som utbyggnadsområde har således
sedan samrådet konkretiserats något i och med framtagandet av ÖP 05, och
ambitionsnivån har höjts. Med visionen om 100 000 invånare måste Karlstads
bostadsbyggande öka kraftigt från dagens nivå på ca 100 - 200 lgh/år – med målår
2030 i åtanke – till ca 350 lgh/år.
Med Västkustområdets attraktivitet i de lägen som erbjuds för bostadsbebyggelse,
samt det tryck som idag finns på bostadsmarknaden inom området, kan målåret för
Västkust genomförande mycket väl ligga närmare än 2030. Ett genomförande av
planens intentioner och anvisningar kommer dock att innebära en lång period av
utveckling inom området och dess närområden.
Västkust är en av de dominerande utbyggnadsriktningarna för staden och måste kunna
bereda plats för en betydande del av den tänkta expansionen i Karlstad. Området kan
också med sin goda förutsättningar i sig locka människor att bosätta sig i Karlstad.

Principbild som visar den ungerfärliga utbredningen av Karlstad idag och vilken yta som
behövs för att kunna rymma 100 000 i kommunen. Detta förutsatt att nya områden har
samma exploateringsgrad som övriga staden. Högre exploateringsgrad  i princip
möjlighet till en mindre yta som behöver ianspråktas för ny bebyggelse.
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Karlstad 100 000 – noder och utbyggnadsriktningar

Västkust behöver således förberedas för ett större antal bostäder än i planens
samrådsskede. Den slutliga bedömningen är beroende av hur lämpliga olika delar är
att bebygga samt vilka ekonomiska insatser som behövs för ny infrastruktur. Boendet
kan i sig möjliggöra kvalitetshöjningar även för andra intressen. Det finns ingen
självklar motsättning mellan byggande och t ex rörligt friluftsliv utan problemen
måste studeras utifrån platsen. Målet är att visa att det går att skapa stadsutvecklingsområden för ett relativt stort antal lägenheter utan stora kvalitetsförluster för andra
intressen.
I föreliggande planförslag ligger ambitionsnivån mellan ca 2800 – 3300 lägenheter,
vilket omräknat ger 6400 – 7600 människor bostad inom Väskust1. Detta ger drygt en
tredjedel av det teoretiska behovet av ca 18 000 människor i Karlstad som behövs för
att nå Karlstad 100 000. Detta skulle innebära att övriga ca 10 000 människor skulle
kunna erbjudas möjlighet till bostad i stadens centrala delar, med Inre hamnsområdet
och olika förtätningsprojekt (centrum) samt Välsviken (öst). Detta förhållande är dock
inte fastställt i och med föreliggande fördjupning av översiktsplanen avseende
Västkust. Den västliga noden – liksom de två övriga – i Karlstads långsiktiga strategi
för stadens utveckling anger att en utveckling även norr och söder om det område som
omfattas i föreliggande plan också kan komma att bli en del av stadens västliga
utvecklingsnod.
Ambitionsnivån i Västkust kan göras möjlig genom en tätare exploatering och en
högre exploateringsgrad än i samrådshandlingarna i vissa avseenden, vilket även

1

Denna siffra bygger ett urval av hushållssammansättningen i Karlstad tätort från Resvaneundersökningen.
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ligger i linje med en långsiktigt hållbar utveckling då detta gynnar samutnyttjande av
teknisk infrastruktur, kollektivtrafik samt skapar ett mindre behov av bilresor.

Ambitionen är att Västkust ska kunna vara en
tillgång i Karlstads vilja att växa och kunna
erbjuda nya attraktiva boendealternativ i
intressanta och moderna stadsmiljöer.
Ambitionen är också att ge goda
förutsättningar för näringslivet i området.
Ambitionerna ska uppnås genom
helhetslösningar i en långsiktigt hållbar
utveckling.
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3. Mervärdesdiskussion
Vilka mervärden har Västkust?
En viktig fråga är vad Västkustområdet kan erbjuda som inte andra kanske mer
lättexploaterade områden utanför Karlstad kan erbjuda? Nedan beskrivs fyra tydliga
värden som är karaktäristiska för Västkustområdet. Dessa är delvis befintliga, men
också potentiella mervärden.
Vänern – Klarälven
Karlstad är en stad med mycket vattenkontakt, ett alltid uppskattat mervärde för
stadsmiljön. Många stadsdelar har nära till älven och det gröna landskapsrummet vid
denna. Kontakten med Vänern och framför allt de delar av Vänerstranden som ger
”havskänsla” är dock relativt liten förutom i några få exklusiva lägen, bl.a. inom
Bergviks villaområde. En mycket begränsad ”studie” av marknadssituationen för t ex
småhus och bostadsrätter i Karlstad visar att sjöutsikt, strandnära lägen etc. värderas
mycket högt. Dessa värden är ju inte reella som boendeytor, komfort,
inredningsstandard etc., men värderas ekonomiskt vid försäljningar och överlåtelser
till mycket höga belopp. Ibland uppgår de immateriella värdena till högre belopp än de
rent reella värdena. Prisutvecklingen tycks också ha accelererat för strandnära lägen de
senaste åren. Allt talar för att detta helt enkelt är ett uttryck som väl speglar vad många
vill ha tillgång till i sitt boende.
Västkusts absolut mest framträdande mervärde kopplat till attraktiviteten ligger i
möjligheten att göra strandavsnitten mer tillgängliga för många samt att skapa boende
som har nära till denna kvalitet. Detta kan ses i flera dimensioner:







Strandavsnitt kan göras mer tillgängliga för bad och friluftsliv för besökare och
Karlstadsbor. Västkust är idag relativt okänt för de flesta Karlstadsbor, den långa
period som området har varit avstängt beroende på Zakrisdals industrier gör att
det inte varit ett naturligt utflyktsmål. Delar av området är i praktiken fortfarande
helt otillgängligt.
För närboende kan tillgängligheten öka, det gäller främst områdena Gruvlyckan,
Våxnäs, Bellevue, och villaområdena norr om E 18. Närheten till vattnet är en
tillgång för närströvande. Området ger möjlighet för vardagliga promenader för i
stort sett alla de bebyggelseområden som beskrivs i planen.
Friluftslivet med båt kan ges bättre möjligheter inom området.
Möjlighet kan ges till boende nära (inom synhåll) vattnet med känsla av att bo
vid Vänerns strand. Detta är möjligt på få ställen i Karlstad, men är oerhört
efterfrågat. Mer central bebyggelse som Orrholmen visar att detta går att planera
utan att för den skull stänga av stranden för allmänheten. Västkustområdet borde
kunna ge denna möjlighet på några ställen. Karlstad har här en unik möjlighet att
erbjuda ett skärgårds- och kustboende som få städer i vår storlek har.

Stadsstrukturen
Ett av den moderna stadens största problem rent strukturellt är dess stora utspridning.
Karlstad har inte varit något undantag från denna utvecklingstendens. Gamla naturliga
avgränsningar, som placeringen i älvdeltat, frångicks och staden bredde ut sig på
jungfrulig mark under 1960 – 70-talet. Dels kunde detta genomföras med de allmänna
expansionstankar som fanns då, dels möjliggjordes det genom den ökande bilismen.
Stadsbyggandet idag måste för att kunna närma sig något som kan definieras som
framtida hållbarhet, antingen koncentrerat alternativt kombinerat med mer
miljöanpassade transporter. För att klara den stora utmaningen måste troligen båda
sakerna ske samtidigt.
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Västkust föreslås till stor del byggas ut på jungfruliga marker. Det kommer att
behövas om Karlstad får den ökning befolkningsmässigt som eftersträvas i visionen
”Karlstad 100 000”. Bebyggelsen kan i många delar knytas till redan befintliga
områden, vilket ger möjligheter att binda ihop staden på ett bra sätt. Bellevue,
Zakrisdals villaområde och Björkås är exempel på tre områden som tidigare legat
”isolerade” från övriga staden men som nu kan integreras i ett sammanhang. I
samband med utbyggnaden kan också grönstråk med gång- och cykelförbindelser från
t ex Gruvlyckan och Romstad skapas ner mot Vänern. Inom området finns också
möjligheter att bygga längs älven, en naturlig expansionsriktning i älvdeltastaden
Karlstad.
Sammantaget finns det goda möjligheter att skapa bebyggelse med närhet till mindre
naturområden genom gröna stråk och ändå ha kvar möjligheten att få bebyggelsen att
hänga ihop. Relativt många områden går också att nå med befintlig trafikstruktur för
bilar. Det innebär att det inte behövs stora tröskelinvesteringar i trafiknätet för att
börja kunna bygga ut delområden.
Västkust – med blandat innehåll
Karlstad är en stad uppdelad i sina funktioner. Få stadsdelar utanför centrum uppvisar
en verklig blandning mellan arbetsplatser och boende. Blandat innehåll skall således
eftersträvas avseende markanvändningen – i ett övergripande perspektiv ner till
delområden och kvarter – men även i möjligaste mån avseende upplåtelseformer.
Västkust innehåller Zakrisdalsområdet som ett stort arbetsplatsområde med få
bostäder i. Västkust gränsar också till Gräsdalens arbetsplatsområde. Bergvik finns i
området med Värmlands största affärscentrum. Ett ökat antal bostäder i Västkustområdet ger möjligheter till ökad funktionsblandning och till en ny tyngdpunkt i västra
delen av Karlstad. En utbyggnad och förtätning för boende kan ske parallellt med en
fortsatt utveckling för vissa verksamheter inom Zakrisdalsområdet.
Våra bostadsområden är idag i hög grad döda stadsdelar dagtid, få människor är
hemma och lite verksamhet pågår. Det goda vardagslivet i staden finns i väldigt liten
grad. Kommunen får inte hindra blandning genom alltför fastlåsta planbestämmelser.
Idag är nyetablerad verksamhet sällan ett problem genom sina egna utsläpp utan
problem skapas istället främst genom trafikalstringen. Mindre störande verksamheter i
bostadsområden ska uppmuntras.
God livsmiljö – fritid och rekreation
Västkust kommer att kunna få god tillgång till ytor för fritid och rekreation där
närheten till Vänern är en stor tillgång. Området har också god närhet till t ex
Skutbergets fritidsområde. Västkustområdet är så pass stort att det också bör kunna
finnas möjlighet att tillskapa mervärden t ex i form av näridrottsplats och andra
sammanhängande rekreationsytor. Viktigt för området är att det blir fria ytor kvar efter
den relativt omfattande exploatering som måste till. Utgångspunkter för att uppnå en
god livsmiljö inom Västkust kan vara:
•

Ge förutsättningar för sociala kontakter – gemenskap, tillhörighet,
samförstånd, respekt och samarbete i olika uppgifter – och bidra till identitetsoch tillhörighetskänsla är kvaliteter som behöver stå som utgångspunkt vid
planering av nya stadsdelar.

•

Rekreations – och aktivitetsmöjligheter i rimlig närhet till boendemiljön, som
kan stimulera till både spontana och organiserade aktiviteter i såväl anpassade
anläggningar som naturområden.
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•

Planera för stadsutveckling med god tillgänglighet till ett omfattande och
varierat offentligt och kommersiellt serviceutbud.
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4. Stadsbyggnadsstrategi
Exploatering kontra miljöhänsyn – förenliga aspekter?
Utgångspunkten för byggandet är med en grundläggande utgångspunkt människans
behov; behovet av skydd från väder och vind och ett skydd mot omgivningens alla
faror genom ianspråktagande av naturens resurser. Detta ger en annan utgångspunkt än
det generella miljöarbetet som syftar till ett skydd för naturen och dess förmåga att ge
människan en grund och bas att leva av.
Det som vi idag benämner exploatering (enligt ordboken ”utnyttja, sko sig”) är en
åtgärd som syftar till ianspråkta mark för ett syfte som ska ge människor någon form
av nytta. I detta ligger själva komplikationen gentemot miljömålen som mer definieras
av vad naturen tål. Föreliggande plan är i grunden en exploateringsplan vilken därför
inte kan utgå från bevarandeintressen. Däremot skall så mycket hänsyn tas till de olika
ingående delarna av helheten som möjligt. Idag är olika sektorsföreträdares ställning
starka inom samhällsbyggandet med stöd i lika sektorsindelade lagstiftningar –
miljöhänsyn skall tas till luft, vatten, djur och växtlighet, trafiken skall fungera, den
tekniska infrastrukturen skall kunna dras fram på bästa sätt osv – medan företrädare
för helheten i samhällsbyggandet ofta utgörs av en mindre del med begränsat
inflytande och lagstöd. Detta förhållande skall i föreliggande plan omvändas, där
helheten skall gå före delarna!
I den konkurrens som inte minst råder om kvalificerad arbetskraft och människor med
speciell kompetens fokuseras idag mycket av planeringen på att den ska bidra till
kommunens attraktivitet. Planeringsuppgiften har gått från teknisk rationalitet till
attraktivitet. Trots denna förändring har vi kvar det rationella planparadigmet – där
kvantifierbara och mätbara storheter dominerar över mer abstrakta värden – även när
vi diskuterar miljöfrågor, men människans vardagsliv glöms alltför lätt bort.
Ett försök att hantera de femton nationella miljömålen kopplat till de framtida
stadsutvecklingsområdena som förhoppningsvis ska bli attraktiva att bo i kräver därför
en strategi – hur möjligheter och problem kan förenas i en hållbar helhetslösning.
Miljömål kopplat till strategier
Utgångspunkten har varit att översiktligt se vilka kända kopplingar som kan finnas
mellan Västkustområdet och de femton nationella miljömålen. En målsättning måste
också vara att försöka lösa flera problem på en gång i ett översiktligt sammanhang.
Miljömålen får inte suboptimeras var och ett för sig, i det kommande detaljplanearbetet.
Arbete med miljömålen kopplat till fysisk planering är relativt nytt. Det är ett försök
att ringa in de viktigaste frågorna och utifrån dessa hitta en strategi för utbyggnaden.
Några av miljömålen överlappar varandra för ett område av Västkusts karaktär och
några har bedömts som mindre aktuella. De delmål som kan vara särskilt intressanta
för Västkust är:








giftfri miljö
säker strålmiljö
levande sjöar och vattendrag
myllrande våtmarker
god bebyggd miljö
grundvatten av god kvalitet
levande skogar
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Mer intressant än själva målen är de nationellt fastlagda miljöstrategierna som mer
konkret pekar på vad som bör göras. Strategierna är handlingsinriktade och passar
därför fysisk planering bättre än vad de femton nationella målen gör. Nedan följer en
lista på hur de tre strategierna kan översättas till lokala förhållanden inom
Västkustområdet. De konkreta åtgärderna är sådana att endast en del kan påverkas av
markanvändningsplanering, medan ett flertal är knutna till verksamhetsinriktning t ex
energiförsörjning. Denna fördjupning av översiktsplanen berör främst de som är
knutna till fysisk planering och innehållet i strategierna är grundade på miljöbedömningsprocessen och miljökonsekvensbeskrivningen. Hanteringen av miljömålsarbetet
görs därför mer utifrån ett helhetstänkande, då fysisk planering i slutändan alltid
handlar om avvägningar mellan olika intressen.
Strategi för effektivare energianvändning och transporter
Möjlighet inom Västkust
Det finns goda möjligheter att skapa ett område som utgår från fotgängare och
cyklister. Det finns relativt goda möjligheter till gena, miljösnåla kommunikationer
mellan bostäderna och service och det finns en närhet till kommersiell service vid
Bergviks handelsområde. Befintliga kvaliteter inom området kan utvecklas för naturfritids och rekreationsupplevelser vilket skapar mindre behov för fritidsresor för
boende inom området. Området kan försörjas med kollektivtrafik längs Västkust
huvudstråk från Zakrisdalsvägen norrut mot Bergviks handelsområde eller
Ullebergsleden. Kuperad terräng i stora delar av området ger möjligheter till
självfallssystem avseende spill- och dagvattennät. Detta ger mindre behov av
pumpstationer.
Problem inom Västkust
Avståndet till centrum och större arbetsplatsområden är relativt stort från vissa delar
av Västkustområdet. Fjärrvärmenätet är ej utbyggt i området idag. Fortsatt utbyggnad
av externt köpcentrum ökar miljöbelastningen från transporterna. Barriärer som
Ullebergsleden och Skoghallsvägen begränsar rörelsefriheten för mjuka trafikanter.
Konkreta åtgärder

Planens struktur skall skapa goda förutsättningar för hållbarhet och en god
bebyggd miljö

Anslutning till fjärrvärmenätet skall ske.

Självfallssystem avseende spill- och dagvattensystem skall eftersträvas.

Utveckla natur- fritids och rekreationsupplevelser inom Västkustområdet.

Satsning på miljöanpassade transportslag i planeringen. Kollektivtrafik byggs ut i
takt med bostäder och arbetsplatser.

Attitydförändrande åtgärder kan vidtas i samband med utbyggnaden i syfte att
öka kollektivtrafikresandet samt gång- och cykelresor.

Utformning av gaturum med utgångspunkt för mjuka trafikanter.

Effektiva och säkra kopplingar över områden genomskurna av barriärer.

Samlad bebyggelse med bra integrationsmöjligheter mellan verksamheter och
bostäder.
Strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp
Möjlighet inom Västkust
Stora arealer finns för ytkrävande kretsloppslösningar avseende bland annat
dagvattenhantering.
Problem inom Västkust
Det finns en risk för påverkan på vattenförsörjningen i Kattfjorden. Pågående
utredning kring vattenskyddsområdet för Kattfjorden kan komma att innebära
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restriktioner för markanvändningen i Västkust. Det finns markföroreningar inom
Zakrisdalsområdet, som till viss del är åtgärdade. Beroende på framtida markanvändning kan mer omfattande utredningar och sanering sannolikt krävas.
Konkreta åtgärder

Studera lokala lösningar som inte belastar det ”stora” avloppsnätet, ej heller
vattentäkten. Exploateringen får ej påverka ytvattentäkten.

Skapa god dagvattenhantering för Västkust som helhet.

Bevaka processen med vattenskyddsområdet för Kattfjorden.
Strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö
Möjlighet inom Västkust
Mycket stora möjligheter att skapa en god bebyggd miljö, med stora värden för
boende, med bl a närhet till vatten och grönområden. Möjlighet till fortsatt biologisk
mångfald knuten till strandängar, vassar, och våtmarker.
Problem inom Västkust
Delar av området är stört av buller från Ullebergsleden respektive Skoghallsvägen.
Den stora kraftledningen som går igenom området orsakar störningar. Det kan finnas
en konkurrens om anspråk på marken mellan intresset för naturvård och intresset för
byggande. Vass minskar tillgängligheten till delar av stranden som också är
otillgänglig genom industriell verksamhet. Det finns inom området mark som är svår
att exploatera utan kraftig påverkan, t ex bergsprängning.
Konkreta åtgärder

Nyttja de naturliga förutsättningarna för god kontakt mellan byggd miljö och
natur.

Skapa förutsättningar för ett centralt, dynamiskt fritidsområde inom Västkust.

Orientera bebyggelse för så lite bullerstörning och så mycket vattenkontakt som
möjligt.

Använda bete och slåtter, respektive fri utveckling för att hävda biologisk
mångfald i de områden som är optimala för detta.

Studera de naturbundna förutsättningarna i detaljplaneskedet för att ge möjlighet
att identifiera och ta tillvara och utveckla områden värdefulla för natur- idrottsoch friluftsändamål.

Skapa gröna stråk för dagvattenhantering, rekreation samt gör området mer
åtkomligt genom t ex leder, rastplatser mm.
Strategi i punkter
En sammanfattning av synpunkterna på ambitionen, mervärdena i Västkust och på
förhållningssättet till miljöstrategierna, leder till ett antal punkter som kan tjäna som
utgångspunkt för hela Västkusts planering.
Utgångspunkten för strategin skall vara Agenda 21-konceptet där ekonomiska,
ekologiska och sociala aspekter måste förenas för att uppnå hållbarhet. Detta ska
kombineras med kravet på attraktivitet där icke mätbara värden som skönhet,
upplevelse och trevnad intar en central plats.
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Långsiktigt
hållbar

Ekonomisk

Social

Ekologisk

Attraktiv

Stadsbyggnadsstrategin skall peka på det som är viktigast i fördjupningen av
översiktsplanen avseende Västkust och det som kommunen prioriterar. Det är oerhört
lätt att tappa bort de viktigaste målen i planen, särskilt om dessa inte helt följer det sätt
vi tidigare byggt eller planerat på. Stadsbyggnadsstrategin för utbyggnaden föreslås
bli;






stads- och trafikstrukturen skall utgå ifrån ett helhetstänkande i syfte att
skapa en långsiktigt hållbar stadsdel
gröna stråk skall skapas från befintlig bebyggelse ner till Vänern respektive
Klarälven
bebyggelsen skall vara blandad i form och funktion och ge förutsättningar
för välmående och trivsel
vänerstranden inom Västkust skall göras mer tillgänglig för rekreation och
friluftsliv
möjligheter skall ges till Vänernära boende inom Västkust
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