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Icke-teknisk sammanfattning
En miljöbedömning är en process som skall följas och dokumenteras i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för alla översiktsplaner och fördjupningar av
översiktsplanen enligt PBL. Syftet med detta är att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas.
I denna MKB har två huvudaspekter bedömts som viktiga att ta upp, och de
aspekterna är strandskyddet och (dag)vattenhanteringen inom Västkust. I övrigt har
även luftföroreningar, energi, naturmiljö, förorenad mark/radon, kulturmiljö beskrivits
och analyserats översiktligt samt landskapsbild, farligt gods samt störningar
behandlats kortfattat i denna MKB. MKB:n behandlar även översiktligt ekonomiska
och sociala konsekvenser av planen. Denna sammanfattning behandlar dock endast
strandskyddet och dagvattnet, då övriga aspekter inte i samma utsträckning bedömts
påverkas betydande av planens genomförande.
Varje aspekt enligt ovan har beskrivits samt sedan bedömts utifrån tre alternativ; ett
nollalternativ samt två förslagsalternativ där konsekvenserna för exempelvis dagvattnet har analyserats utifrån de tre olika alternativen.
Strandskydd
Fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust påverkar de värden som
strandskyddet samt de riksintressen för naturvården och det rörliga friluftslivet enligt
miljöbalken åsyftar. Värdefulla naturområden kommer att påverkas av en exploatering, men hänsyn kan tas i detaljplaneskedet för att inte påverka naturvårdens
intressen alltför mycket, där mindre områden kan sparas från bebyggelse. En aktiv och
medveten strategi för dagvattenhantering kan också göra att exploateringen kan
harmoniera med de krav som finns avseende råvattentäkten i Kattfjorden.
En utgångspunkt för Västkust utveckling är att tillgängliggöra strandområdena för en
bred allmänhet, vilket inte är fallet idag. Genom att samla anläggningar för det rörliga
friluftslivet vid ett fåtal platser förhindras en privatisering av vänerstranden, och ger
bättre förutsättningar för det allmänna rörliga friluftslivet. Dessutom ger en exploatering bättre ekonomiska möjligheter till att öka tillgängligheten till strandområdena
inom Västkust, genom anläggande av exempelvis gångvägar längs stränderna, allmänna rastplatser och småbåtshamn(ar). Sammanvägt försvinner kvaliteter som finns
idag i form av viss naturmark inom strandskyddat område, medan andra kvaliteter
tillförs. Slutresultatet torde vara en sammantagen förbättring för ett större antal
människor och genomförandet av Västkust bedöms kunna vara förenligt med
riksintressena för naturvård och rörligt friluftsliv.
Vatten
Kattfjorden kommer att bli ett vattenskyddsområde och innehålla olika skyddszoner
och föreskrifter som kan påverka markanvändningen inom Västkust. Syftet är att
skydda råvattenintaget och säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten. En utredning
håller på att fastställa omfattningen av detta, vilket kommer att bevakas inom ramen
för denna plan.
Förslaget gör att det finns goda möjligheter att behålla och utveckla Grundviksbäcken
samt andra avrinningsområden i sin nuvarande form och sträckning samt att tillskapa
utrymmen för eventuella fördröjningsdammar som kan fungera vid bräddning. Det är
önskvärt att låta regnvatten från bostadsområdena i Västkust rinna naturligt ner i
Vänern, och inte leda sådant vatten direkt ut i sjön genom ledningar. På så vis kan en
viss rening ske på vägen genom filtrering och sedimentation. Markanvändningen som
föreslås inom Västkust, samt den trafikalstring som denna medför bedöms inte
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medföra att särskild rening av oljor från dagvattnet kommer att krävas för att kunna
säkerställa grundvattnets kvalitet.
En fördel med att hantera dagvattenfrågan i ett övergripande perspektiv på denna
planeringsnivå är att man kan tackla problemet i sin helhet. Ett förhållningssätt – eller
strategi – har därför blivit resultatet av utredningen i denna miljökonsekvensbeskrivning, som legat till grund för planens utformning samt hur dagvattenfrågorna samlat
skall hanteras i kommande detaljplanering. Det föreslås också att ett särskilt projekt
skapas där pengar från intäkterna från exploateringen hjälper till att skapa sådana
avrinningsområden för dagvatten som behövs för att säkerställa dagvattnets och i
slutändan grundvattnets kvalitet.
Samlad bedömning
Planens genomförande inverkar på de befintliga förhållandena inom Västkustområdet.
Vissa aspekter och kvaliteter som idag finns kommer att gå förlorade medan andra
tillförs området. Sammantaget innebär dock Västkust – förutom att nya attraktiva
boendealternativ i intressanta och moderna stadsmiljöer tillskapas – att området som
helhet öppnas upp och tillgängliggörs för alla invånare i Karlstad samt besökande till
staden. Detta innebär också ökade kvaliteter för hela Karlstad. Västkust bedöms
således vara förenligt med strandskyddets syften samt de riksintressen för naturvården
och det rörliga friluftslivet som finns i området. Detta under förutsättning att de
förslag till åtgärder som anges i denna miljökonsekvensbeskrivning till största del tas
hänsyn till i planens utformning.
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1. Inledning
Bakgrund
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar förslag till fördjupning
av översiktsplanen avseende Västkust. Det formella arbetet med miljöbedömningsprocessen, enligt EU-direktivet för miljöbedömningar av planer och program
(2001/42/EG) och miljöbalkens 6:e kapitel, 11 § m fl och anslutna bilagor, har
påbörjats efter samrådstiden, då tidigare samrådshandling för fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust arbetats fram innan ändringarna i PBL och MB
infördes 21 juli 2004. Bedömningen har dock gjorts att det fortsatta arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust skall ske parallellt med föreliggande miljöbedömning enligt nu gällande lagstiftning och förordning, då detta underlättar en samlad bild av miljökonsekvenserna för förslaget som helhet.
Syfte
Syftet med en miljöbedömning1 är enligt förordningen om ändring i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen skall redovisa identifiering, beskrivning och bedömning av den betydande miljöpåverkan som blir till följd
av planens genomförande.
Syftet med föreliggande MKB är att komplettera den strategiska miljöbedömning som
utgjorde del av samrådshandling för den fördjupade översiktsplanen för Västkust.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall också innehålla en översiktlig redovisning av
ekonomiska och sociala konsekvenser av planen.
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning
En MKB skall enligt 6 kap 12 § Miljöbalken innehålla följande:
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och
förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen,
programmet eller ändringen inte genomförs,
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas
betydligt,
4. en 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,
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet,
6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom
gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9.

Vidare skall dock enligt 6 kap 13 § Miljöbalken en MKB innehålla de uppgifter som
är rimliga med hänsyn till
1

Miljöbedömningen är en process, miljökonsekvensbeskrivningen är dokumentet som
beskriver processen
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1.
2.
3.
4.

bedömningsmetoder och aktuell kunskap
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
allmänhetens intresse, och
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer
och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.

Detta innebär att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll skall anpassas och avgränsas till att innefatta de delar och aspekter som är av störst betydelse för den
betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen dokumenteras i MKB:n, och innefattar behovsbedömning,
avgränsning, analys, MKB, antagande, uppföljning och kontroll.
Betydande miljöpåverkan
Enligt 4 § i förordningen om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar antas en plan eller program medföra betydande miljöpåverkan om
planen eller programmet anger förutsättningar för kommande tillstånd för
verksamheter som anges i bilaga 1 och 3 till förordningen och är en översiktsplan
enligt 4 kap PBL. Västkust innebär såledesen påtaglig förändring av nuvarande markanvändning.
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2. Avgränsning
Kraven på innehåll i miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § Miljöbalken kan
tyckas onödigt omfattande. En relevant avgränsning av MKB, vilket antyds i 13 §
samma lag, är därför enligt Boverket2 viktig för att motverka onödigt utredningsarbete,
nå en god kvalitet i arbetet och processen till en rimlig kostnad. Det är i första hand
kunskaper om den betydande miljöpåverkan planens genomförande kan antas få som
skall tas fram. Vidare påpekar Boverket att en (fördjupning av) översiktsplan också
kan innehålla anvisningar om att vissa specifika frågor är viktiga att behandla i
efterkommande detaljplaner och deras miljökonsekvensbeskrivningar.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning avgränsas geografiskt, samt genom
nivåavgränsning samt sakavgränsning.
Geografisk avgränsning
Då planområdet för Västkust är ett geografiskt sett relativt omfattande område, med
tydlig topografisk, topologisk samt infrastrukturell avgränsning innehållande större
vägar, handel, verksamheter samt recipient för dagvatten, bedöms planens påverkansområde och avgränsning i huvudsak kunna omfatta även miljökonsekvensbeskrivningen. I vissa delar kan påverkansområdet vara större än planförslagets fysiska
gränser. I dessa fall skall miljöbedömningen omfatta hela påverkansområdet.
Nivåavgränsning
De frågor som skall behandlas inom ramen för föreliggande miljöbedömning skall inte
analyseras alltför mycket i detalj, sådana frågor skall hänföras till senare skeden i
planeringen (detaljplan). Däremot skall sådana konsekvenser och effekter av planens
genomförande belysas som bedömts relevanta samt som kan och skall ses i ett
övergripande perspektiv. Genom att behandla vissa miljöaspekters påverkan på en
översiktlig nivå kan konsekvenser samt åtgärder identifieras och vidtas vars sammanhang inte annars skulle kunna urskiljas på en mer detaljerad nivå.
Sakavgränsning
Här redogörs för de aspekter på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten
och andra resurser som bedöms intressanta att studera. Effekterna anges och viktas
med hänsyn till i vilken grad de inverkar på miljösituationen samt vilka möjligheter
som finns att med planen och dess genomförandeinstrument begränsa dem.
Den sakliga avgränsningen har utförts utefter ett prioriteringssystem3:
Prioritet 1:
Prioritet 2:
Prioritet 3:

2
3

Aspekten är av betydelse och beskrivs och analyseras i miljökonsekvensbeskrivningen (2 aspekter)
Aspekten är av viss betydelse och beskrivs och analyseras översiktligt i
miljökonsekvensbeskrivningen (5 aspekter)
Aspekten berörs endast till liten del och beskrivs kortfattat i miljökonsekvensbeskrivningen (3 aspekter)

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, mars 2006
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
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Aspekt
Strandskydd
Vatten

Prioritet Motivering
Områdets utveckling starkt beroende av
1
dess upphävande
Utsläpp i diket i Gräsdalen, Kattfjorden
1
råvattentäkt m m

Luftföroreningar
Energi
Naturmiljö
Förorenad mark/radon
Kulturmiljö

2
2
2
2
2

Mht ökade transporter
Mht ökade transporter
Naturvärden påverkas
Förekomst av förorenad mark, ev radon
Kulturhistoriska värden påverkas

Landskapsbild
Farligt gods
Störningar

3
3
3

Påverkas
Riskkällor finns
Störningskällor finns

Utöver ovanstående miljöaspekter behandlas även ekonomiska och sociala
konsekvenser av planen i slutet av föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
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3. Alternativredovisning
Enligt 6 kap 12 § Miljöbalken skall rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.
Syftet med alternativredovisningen är dels att analysera konsekvenserna av alternativa
sätt att nå syftet med planen och dels att skapa en likvärdig bas för jämförelser mellan
olika de olika alternativen. Alternativen kan exempelvis innebära att planområdet
utnyttjas för andra ändamål än de föreslagna eller att alternativa platser väljs för att
uppnå planens syfte. Enligt Boverket4 kan alltså alternativen fylla två principiellt
åtskilda syften. Enligt den första principen kan alternativen utvecklas för att ge tydliga
bilder av möjliga framtider vilka fungerar som vägledning i utvecklingen av
planförslaget fram till den antagna planen. Den andra principen utgår från en relativt
bestämd lösning för planen som sådan där alternativen syftar till att underlätta
förståelsen av de konsekvenser planens genomförande kan komma att få. Oavsett
vilken principiell ingång miljökonsekvensbeskrivningen arbetas fram utifrån är det
centrala i arbetet att miljöpåverkan verkligen beaktas när planförslaget tas fram.
I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning kommer den andra principiella utgångspunkten att användas. Detta på grund av att planarbetet fram till och med efter
samrådet till stor del har genomförts med en annan utgångspunkt gällande beaktandet
av miljökonsekvenser. Trots detta, vilket också beskrivs närmare under rubriken 1.1
Bakgrund, kommer det fortsatta planarbetet att genomföras med utgångspunkt i de nya
ändringarna i PBL och MB, samt förordningen om ändring av förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Planens innehåll och utseende bedöms
dock inte behöva genomgå några betydande strukturella eller sakliga förändringar som
resultat av inkomna yttranden i samrådsskedet, utöver planens övergripande
exploateringsgrad. Den rimliga slutsatsen, då planarbetet i tid och i dess nuvarande
läge i planprocessen har fortskridit långt, är således att inte börja om från början och
behandla alternativen i miljökonsekvensbeskrivningen och planarbetet enligt den
första principen. Istället kommer den andra principen för alternativredovisning att
tillämpas.
Nollalternativ
Nollalternativet skall i denna miljöbedömning ses som en framtidsbild där ingen
förändring sker, och skall kunna utgöra ett statiskt referensalternativ med en låg grad
av osäkerhet kring förhållandena.
Ett annat sätt att använda nollalternativ är att utgå ifrån att det beskriver en förväntad
utveckling av området om den föreslagna exploateringen av planområdet inte kommer
till stånd men att området ändå utvecklas enligt en framskrivning av nuläget, och
utifrån förväntade och prognostiserande trender och utvecklingstendenser i samhället.
Detta sätt att se på nollalternativet utgör ett mer relevant jämförelsealternativ, men är
däremot omgärdat av betydligt fler osäkerhetsfaktorer än det första sättet att använda
nollalternativet.
Det nollalternativ som avses fortsättningsvis är enligt den första beskrivningen – ingen
förändring från idag.

4

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, mars 2006
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Nollalternativ – som idag, med planområdets geografiska avgränsning.

Förslagsalternativ A
Förslagsalternativ A, dvs det förslag till mark- och vattenanvändning som fördjupningen av översiktsplanen resulterar i, innebär att mellan ca 2800-3300 nya lägenheter
kan tillskapas inom området vilket omräknat till människor är mellan 6400 – 7600.
De områden som markerats i rött är att se som stadsutvecklingsområden i huvudsak
ämnat för bostadsändamål. Detta med undantag av stadsutvecklingsområdet norr om
Ullebergsleden samt det röda området öster om Bellevue vilket skall ses som i
huvudsak verksamhetsområden. De i beige markerade stadsutvecklingsområdena är att
se som befintliga områden/förtätningsområden och i ljusgrönt fritidsområde.
Förslagsalternativ A bygger på en tät exploatering kring huvudlederna i området,
vilket ger goda förutsättningar för kollektivtrafik och fjärrvärmeförsörjning. Tätheten
skapar också förutsättningar för en blandstad och en stadsmässig struktur inom
områdets inre delar. Förslaget syftar till att möjliggöra nyplanering och förtätning i
den befintliga strukturen utan att i detalj styra markanvändningen i detta skede.
Strukturen i området utgår ifrån stråk ner mot Vänern, både med bebyggelse och
grönska.
Förslagsalternativ A innebär att en stor del av de idag oexploaterade ytorna inom
området förändras och får en annan användning och karaktär. I förslaget undantas
Bellevueberget samt två större, sammanhängande grönstråk från exploatering, men
även inom de utpekade stadsutvecklingsområdena skall möjlighet naturligtvis finnas
att skapa erforderliga närrekreationsområden i detaljplaneskedet. Förslagsalternativ A
utgår från en ambition att tillgängliggöra attraktiva strandområden, av vilka vissa idag
är mer eller mindre otillgängliga, vilket en exploatering i närområdet delvis skulle
kunna skapa incitament för.
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Förslagsalternativ A.

Förslagsalternativ B – utan upphävande av strandskydd
Förslagsalternativ B baseras på en utveckling där strandskyddet inte föreslås
upphävas. Detta innebär att större delarna av områdena Södra Grundviken,
Zakrisdalsudden, Kartberget samt Södra Björkås utgår som stadsutvecklingsområden
(i jämförelse med förslagsalternativ A). Dessa områden innefattas dock inte helt av
strandskyddsförordnande intill 300 respektive 100 meter, men har ändå i detta förslag
undantagits från exploatering i syfte att skapa större, vattennära naturområden.
Förslagsalternativ B utgår ifrån att den i förslagsalternativ A utsatta exploateringsgraden är densamma. En exploatering och stadsutveckling i paritet med förslagsalternativ A är nödvändig inom Västkustområdet för att inom Karlstad stad inrymma
tillräckligt många människor för att nå målet/visionen Karlstad 100 000 utan en alltför
utbredd stadsutglesning (urban sprawl). Detta ger i princip en utveckling där
Bellevueskogen samt större delar av Ulleberg istället behöver ianspråktas för
stadsutveckling och en totalt sett något förhöjd exploateringsgrad föreslås istället inom
främst Zakrisdals verksamhetsområde och Norra Grundviken.
Förslagsalternativ B bygger, liksom förslagsalternativ A, på en tätare exploatering
kring huvudlederna i området, vilket ger goda förutsättningar för kollektivtrafik och
fjärrvärmeförsörjning. Tätheten skapar också förutsättningar för en blandstad och en
stadsmässig struktur inom områdets inre delar. Förslaget syftar till att möjliggöra
nyplanering och förtätning i den befintliga strukturen utan att i detalj styra
markanvändningen i detta skede. Strukturen i området är jämfört med förslagsalternativ A tätare vilket ger sämre förutsättningar för mer sammanhållna grönstråk för
rekreation, natur och exempelvis dagvattenfördröjning.
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Förslagsalternativ B utgår från en ambition att ”spara” attraktiva strandområden. Detta
innebär att områdenas tillgänglighet och attraktionskraft till stor del är avhängigt stor
kommunal rådighet, vilket inte föreligger i delområdena Zakrisdalsudden och
Kartberget. Ekonomiska incitament för att skapa bättre tillgänglighet föreligger
möjligen i högre grad inom exploateringsområden än inom rena ”bevarandeområden”
enligt nollalternativet. Detta innebär att förslagsalternativ B sparar större vattennära
områden än i förslagsalternativ A, men där tillgängligheten till området inte per
automatik ökar. Finns däremot en stark kommunal vilja till att utveckla strandområden
i planområdet till natur- och rekreationsområden ges därtill bättre möjligheter i
alternativ B än A.

Förslagsalternativ B.
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4. Avvägning mot miljöbalken m m
Hushållningsbestämmelser
Planområdet omfattas bl a av miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt 3 och 4
kap samt av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
Markens lämplighet enligt 3 kap MB
Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för
vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.” Det område som omfattas av fördjupningen av
översiktsplanen avseende Västkust innefattar miljövärden som påverkas av den
föreslagna markanvändningen. En fortsatt utbyggnad av staden har dock ett mycket
stort allmänt intresse, och har bland annat stöd i utställningshandlingen för
Översiktsplan för Karlstads kommun 2006. Stadsutvecklingsområdena och
intentionerna i Västkust prövas mot hushållningsbestämmelserna i MB och bedöms
vara förenliga med 3 kap 1 § MB.
Värdefulla områden enligt 3 kap MB
Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden,
åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot skada. Indirekt kan
Vänerns fiskevatten påverkas. Se vidare under kapitel 5 rubriken vatten.
Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som
möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter
ska särskilt beaktas. Planen innebär att områden av lokal betydelse för naturvård och
friluftslivet tas i anspråk. Även kulturvärden av lokal betydelse samt ur ett nationellt
och försvarshistoriskt perspektiv påverkas. Planens genomförande bedöms dock
förenlig med 3 kap 6 § MB.
Enligt 3 kap 7-9 §§ skall områden med värdefulla mineral, områden lämpade för
samhällsviktiga anläggningar, t ex för energiproduktion, eller har betydelse för
totalförsvaret skyddas mot åtgärder som kan försvåra användning för sådana ändamål.
Planen påverkar inga områden enligt 3 kap 7-9 §§ MB.
Riksintressen enligt 3 kap MB
Strandpartiet ingår i Norra Vänerskärgården som är av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap 5 § MB. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket, också enligt 3 kap 5 §
MB, där frågan om vattenkvaliteten är av särskilt intresse.
Riksintressen enligt 4 kap MB
Hela Västkustområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
Miljöbalken ”Vänern med öar och strandområden”, som är av riksintresse med
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden där turismens och friluftslivets intressen
särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Gränsen för detta område följer i norr E18: s sträckning genom
kommunen). Detta förhållande ska enligt MB inte utgöra hinder för normal utveckling
av befintliga tätorter och näringsliv, vilket innefattar Västkust.

13 (38)

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust
del C – miljökonsekvensbeskrivning

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för halter av olika
ämnen i luften. F n finns normer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon i utomhusluft. Enligt
förordningen 2001:554 finns dessutom en miljökvalitetsnorm för fiskevatten som skall
tillämpas på Vänern. Planområdet berör inte direkt fiskevatten, men dagvattenutsläpp
kan indirekt påverka Vänerns vattenkvalitet.
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan
och/eller miljön kan anses tåla. Normen får inte över- eller underskridas efter ett visst
angivet datum. De miljökvalitetsnormer för utomhusluft som främst kan tänkas
påverkas negativt av Västkust är kvävedioxid och partiklar (PM10) med hänsyn till
den ökande trafiken. Detta behandlas vidare under kapitel 5 och rubriken luftföroreningar.
Förordnanden
Strandskyddet (7 kap 16 § MB) utmed Vänerkusten är utökat till 300 meter intill
strandlinjen. Strandskyddsförordnande finns inom 100 meter intill Klarälven. Se
vidare under kapitel 5 och rubriken strandskydd.

14 (38)

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust
del C – miljökonsekvensbeskrivning

5. Analys av miljöaspekter
Strandskydd (prioritet 1)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Hela Västkustområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
Miljöbalken ”Vänern med öar och strandområden”, som är av riksintresse med
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden där turismens och friluftslivets intressen
särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Enligt kommunens bedömning av riksintressets intentioner är
det främst det rörliga friluftslivets förutsättningar som här avses. Strandpartier inom
Västkust ingår i ”Norra Vänerskärgården” som är av riksintresse för friluftsliv enligt
3 kap. 6 § MB, och Vänern är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB.
Västkust är en del av Karlstads naturliga utveckling och riksintressena enligt 4 kap. 12 §§ miljöbalken (MB) utgör inte hinder för tätortens utbyggnad. Däremot skall
riksintressena vägas in tillsammans med strandskyddet vid bedömningen av vilka
delområden som är lämpliga för bebyggelse.
Strandskyddet inom området är för Vänern utvidgat till 300 meter medan generellt
strandskydd på 100 meter gäller för Klarälven. Strandskyddets syfte är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv men också att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet. För att upphäva strandskyddet inom ett planområde krävs särskilda skäl. Det är kommunen som skall ange de särskilda skälen i
samband med detaljplanering och begära beslut om upphävande av strandskydd inom
hela eller delar av detaljplaneområdet hos Länsstyrelsen innan antagandet av detaljplanen.
Upprättande av detaljplaner inom strandskyddade områden bör föregås av olika
lokaliseringsalternativ, vilket detta avsnitt om strandskydd skall utreda. Detta då
lokalisering av nya stadsutvecklingsområden i stora drag fastställs i översiktsplaneskedet.
Analysen nedan görs med utgångspunkt i strandskyddsområdet och den påverkan på
riksintressena inom området som kan komma att uppstå utifrån de olika alternativen. I
ingetdera förslagsalternativ nedan föreslås eller förutsätts en privatisering av
stränderna utan ett område mellan staden och vattnet, förslagsvis med ett sammanhängande stråk för gång- och/eller cykeltrafik är en absolut förutsättning.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Naturvärden (jmfr 3 kap. MB)
Enligt nollalternativet sker ingen förändring avseende de i Västkust ingående
naturområdena, och de naturvärden som där finns (redovisade i del D).
Fuktiga, sumpiga lövskogspartier, främst vid Frykmans udde (Grundviken) och norr
om Björkås betingas ett högt naturvärde, och kan således finnas kvar. Även
strandängen vid Margårdsviken kan ges möjlighet att utvecklas, vilket ger goda
livsbetingelser för ett rikt växt- och djurliv (främst fågelliv) i detta område. Ett
klibbalskärr norr vid Zakrisdalsudden utgör en nyckelbiotop.
Allmänhetens friluftsliv (jmrf. 4 kap. MB)
Enligt nollalternativet sker ingen förändring avseende de i Västkust ingående
rekreations- och friluftsområdena, och kvaliteten och tillgängligheten till dessa
(redovisade i del D). Den natur som finns norr och söder om Björkås bostadsområde
har även betydelse som närströvområde för boende bl a i Romstad och Björkås och
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kvarstår liksom idag som tillgängliga. Det finns inom dessa områden ett antal stigar
upptrampade. Tillgängligheten till stranden kvarstår med stigar längs vattnet, med
undantag från vissa avstyckade tomter och byggnader.
I de västra delarna längs Vänerns strand finns delvis mycket goda förutsättningar för
bad och rörligt friluftsliv samtidigt som det i vissa områden är mycket svårt och näst
intill omöjligt att ta sig fram längs hela kuststräckan, och detta då speciellt till och
inom Zakrisdalsudden som till delar är ianspråktaget av bebyggelse och inhägnat med
ett högt staket. Tillgängligheten norrut längs strandlinjen tar slut där Bergviks villaområde tar vid. Inom Södra Grundviken finns viss enstaka bebyggelse och delar av
marken är ianspråktagen, dock ej i samma omfattning som inom Zakrisdalsudden.
Strandområdet vid Frykmans udde utgör ett stort intresse för det rörliga friluftslivet
med trevlig skog med naturvärden och fina klipp- och stenstränder. Från Göteborgsudden i söder, som iordningsställts och utvecklats av kommunen, vidare upp mot
Grundviken är det således näst intill omöjligt att till fots (eller per bil eller cykel) ta sig
som en del i ett sammanhängande rekreationsstråk. Däremot går det att som båtägare
göra strandhugg längs delar av kuststräckan inom Västkust för att njuta av de
rekreationsmöjligheter som finns. Det finns ett antal mindre hamnanläggningar längs
kuststräckan, dock privata.
Förslagsalternativ A
Naturvärden (jmfr 3 kap. MB)
Förslagsalternativ A innebär att vissa naturvärden inom strandskyddade områden
hamnar inom det som i planen anges som stadsutvecklingsområden, och då främst för
bostadsändamål.
Inom de utpekade stadsutvecklingsområdena i öster längs Klarälven, Kartberget och
södra Björkås, innebär detta att en stor del av den natur som finns där i stort kan
komma att försvinna. De delar av Kartberget och södra Björkås som omfattas av
strandskydd utgör dock en mycket liten del i förhållande till den totala storleken av
stadsutvecklingsområdena Kartberget och södra Björkås. Detta innebär att ett
upphävande av strandskyddet inom dessa områden mindre påverkar områdenas
kvarvarande natur än det område som ligger utanför strandskyddet. Även om
strandskyddet inte skulle upphävas inom dessa områden går det att utveckla staden i
huvuddelen av stadsutvecklingsområdena, vilket gör att dessa områden ändå kan
förlora stora delar av sina värden av idag.
De fuktiga, sumpiga lövskogspartierna vid Frykmans udde samt delar av
klibbalskärret vid Zakrisdalsudden omfattas av stadsutvecklingsområdena Södra
Grundviken och Zakrisdalsudden. Det värsta scenariot vore att hela lövskogspartiet
samt klibbalskärret ianspråktas i samband med exploateringen. Detta skulle innebära
att goda livsbetingelser för små djur samt insekter skulle försvinna.
Påverkan på naturförhållandena inom Margårdsviken och den strandängsvegetation
och djurliv som där finns är i detta förslagsalternativ relativt liten. Det är, liksom vid
Grundvikens vassvik, i sådana fall genom dagvattenutsläpp från stadsutvecklingsmrådena inom Västkust inre delar med hög exploateringsgrad och relativt stor andel
hårdgjorda ytor som denna påverkan kan ske. I slutändan kan detta innebära att
riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB påverkas negativt.
Då anläggningar för rekreation och friluftsliv i strandlinjen, såsom pirar, bryggor, och
annat kan innebära att förutsättningarna för de i strandzonen levande växter och djur
kan försämras bör sådana anläggningar samlas till några få platser, särskilt inom
områden där strandskyddet avses upphävas.
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Allmänhetens friluftsliv (jmrf. 4 kap. MB)
Det rörliga friluftslivet påverkas i öster, norr och söder om Björkås, av
förslagsalternativ A på så vis att de närrekreationsmöjligheter som idag ges inom
området i stort försvinner. Tillgängligheten till strandpartierna kan dock förmodligen
komma att öka, då iordningställande av promenadstråk längs älven ligger som utgångspunkt i exploateringen.
I de västra delarna längs Vänerns strand föreslås stadsutvecklingsområden inom
Zakrisdalsudden samt södra Grundviken vilka är belägna inom strandskyddsområde.
Förslaget innebär att ett sammanhängande stråk skulle kunna skapas mellan
Göteborgsudden och Frykmans udde. Förslaget medför också bättre förutsättningar för
att ta tillvara på det vattenanknutna friluftslivets möjligheter inom området.
Möjligheter till att skapa en allmän pir/brygganläggning inom exempelvis Zakrisdalsudden ges. Förslaget innebär också att Zakrisdalsudden öppnas upp för allmänheten
även från land. Detta är viktigt, då den idag utgör en stark barriär inom området. De
möjligheter för rekreation och friluftsliv som finns enligt nollalternativet förbättras
således utifrån aspekten tillgänglighet. Däremot innebär förslagsalternativ A även att
stora delar av naturmarken inom området försvinner vilket då ger sämre förutsättningar till rekreation och friluftsliv. Det är dock möjligt att utveckla de värden som
finns för det rörliga friluftslivet inom ramen för detaljplaneringen. Det är högst
sannolikt att de största värdena för rekreation och det rörliga friluftslivet inom stadsutvecklingsområdena Zakrisdalsudden och södra Grundviken ligger i nära anslutning till
vattnet. En utveckling enligt förslagsalternativ A innebär dessutom att en större andel
människor utanför planområdet kan gynnas av områdets utveckling. Det är troligt att
en högre grad av ”allmänrekreation” kan förväntas jämfört med idag i det fall
förslagsalternativ A realiseras. Idag bedöms användare av Västkust generellt sett vara
mer målinriktade på en specifik form av rekreation eller naturupplevelse, ha
lokalkännedom eller bakgrundskunskap på annat sätt. En något mer ”tillrättalagd” och
spontan form av rekreation kan förväntas, vilket kan gynna exempelvis rörelsehindrade, medan andra användare kanske finner att kvaliteter därmed går förlorade.
Sammanvägt innebär förslagsalternativ A att emedan kvaliteter för naturvården (3 kap
MB) inom strandskyddsområdet tas bort tillförs andra, vilket utifrån riksintresset
”Vänern med öar och strandområden” totalt sett innebär en förbättring för det rörliga
friluftslivet och således inte är någon konflikt med berörda riksintressen enligt 4 kap
MB.
Förslagsalternativ B
Naturvärden (jmfr 3 kap. MB)
Förslagsalternativ B innebär i princip att de i nollalternativet beskrivna naturvärdena
initialt är desamma och kvarstår. Förslagsalternativet ger goda förutsättningar för det
rörliga friluftslivet längs både Väner- och Klarälvsstranden. Däremot förutsätts istället
Bellevueberget ianspråktas för bostadsändamål och stadsutveckling, vilket innebär att
ett område med hyperitberggrund och goda växtbetingelser för flera arter och rik
växtlighet försvinner. En tätare bebyggelsestruktur kan också ge mindre utrymme för
närrekreationsområden i den norra delen av Zakrisdals verksamhetsområde. Detta
innebär en förmodlig högre belastning på strandområdena, vilka i förslagsalternativ B
både skall tjäna som närströvområden samt för rekreation och rörligt friluftsliv i högre
utsträckning än i förslagsalternativ A.
Allmänhetens friluftsliv (jmrf. 4 kap. MB)
Möjligheterna till att bedriva ett rörligt friluftsliv inom ramen för förslagsalternativ B
är liksom i nollalternativet goda vad gäller utrymme. Däremot är tillgängligheten till
Zakrisdalsudden fortsatt obefintlig. En god utveckling av rekreation och rörligt friluft17 (38)
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sliv intill Vänern går dock att skapa även inom ramen för förslagsalternativ B, men är
till större del än i förslagsalternativ A avhängigt kommunal rådighet samt en politisk
viljeambition att utveckla detta avsnitt av vänerstranden till rekreationsområde istället
för i huvudsak bostadsområde. Den befintliga vandlingsleden från Björkås till
Knappstadvikens naturområde bibehålls.
Åtgärdsförslag
Naturvärden (jmfr 3 kap. MB)
Det är i detaljplaneringen och exploateringen av stadsutvecklingsområdena södra
Grundviken och Zakrisdalsudden viktigt att pröva en integrering av de i dessa
områdens värdefulla naturtyper med stadens utbredning. Det är också möjligt, och i
vissa fall önskvärt, att i detaljplaneskedet undanta vissa områden från begäran av
upphävande av strandskyddet, och således låta strandskydd kvarstå inom delar av det
som i fördjupningen av översiktsplanen anges som stadsutvecklingsområden.
I detaljplanering av (större) stadsutvecklingsområden är det av stor vikt att tillse att
kopplingar finns till omkringliggande närrekreationsområden och strövområden. Detta
både utifrån det aktuella området och i en större sammanhängande helhet. Kanske bör
även en koppling från Västkust till Skutberget prövas, i syfte att säkerställa/kompensera ianspråktagen mark för stadsutveckling. Det är också viktigt att inom ramen för
detaljplaneringen säkerställa mindre markområden för natur- och rekreationssyften,
och då främst i södra Grundviken och Zakrisdalsudden.
Övergripande åtgärder för att säkerställa naturlig avrinning, eventuellt med krav på
rening, och i kombination med fördröjning i dagvattendammar skall vidtas på denna
planeringsnivå. Detta skall främst ske inom de två grönmarkerade stråken på
kartbilden (se förslagsalternativ A) vilka kan avvattna större delarna av de ingående
stadsutvecklingsområdena i Västkust. Ekonomiska medel bör avsättas från intäkterna i
exploateringen för att totalt finansiera dessa åtgärder, vilka bör genomföras i samband
med utbyggnaden av de stadsutvecklingsområdena med högst exploateringsgrad.
Genom att planera för dagvattenhantering på en översiktsplanenivå ges goda förutsättningar för att tillse att upphävande av strandskyddet inom större delarna av Västkust
som idag omfattas av detta förordnande är förenligt med riksintresset för yrkesfiske
enligt 3 kap. 5 § MB samt kan upprätthålla kvaliteten på grundvattentäkten i Kattfjorden.
Det är önskvärt att växt- och djurlivet i strandzonen inte påverkas negativt av ett
eventuellt upphävande av strandskyddet inom Västkust strandområden, främst mot
Vänern. Detta kan motverkas bland annat genom att samla större anläggningar för
rekreation, såsom pirar och större brygganläggningar till ett fåtal platser inom främst
Grundviken och Zakrisdalsudden. Det är inte lämpligt med enskilda bryggor längs
Vänerkusten, både med anledning av försämrade livsvillkor för växt- och djurliv samt
av en oönskad privatisering.
Allmänhetens friluftsliv (jmrf. 4 kap. MB)
Överlag skall en privatisering av strandområdena ända ut mot Vänerstranden
motverkas samtidigt som tillgängligheten skall ökas, genom till exempel promenadstråk längs strandpartierna och gång- och cykelförbindelser inom och mellan delområdena.
Inför upprättandet av varje detaljplan bör varje nytt bostadsområdes tillgång till
strövområden av olika slag tänkas igenom så att bra områden med de rätta kvalitéerna
för detta ändamål sparas och tas med i planeringen. För att kunna ”acceptera” att
närströvområden inom strandskyddsområden delvis ianspråktas för bostadsändamål
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behöver tillgängligheten till befintliga närströvområden förbättras och kvaliteten på
närströvområdena höjas. Det är också viktigt att de större närströvområdena längre
från bostaden känns tillgängliga genom att de är lätta att nå till fots eller med cykel.
De övergripande stråken bör slås fast redan på översiktsplanestadiet så att en helhet
åstadkoms i områdets friluftsstruktur. Viktigt för de övergripande stråken för det
rörliga friluftslivet är att skapa kopplingar mellan de nya stadsutvecklingsområdena
och stadsdelsparker och närströvområden, men även mellan olika målpunkter för det
rörliga friluftslivet. Planeringen kan i många fall samordnas med grönstrukturplaneringen för naturmiljön. En trafiksäker övergång till Bellevueskogen/Bellevueberget från Björkåsområdet är att rekommendera i syfte att kompensera ianspråktagen
mark för närrekreation. Kopplingen från Västkust inre delar till de mer perifert
belägna längs stränderna skall göras tydlig och tillgänglig för allmänheten.
Prövningen av de exakta lokaliseringsavgränsningarna för stadsutvecklingsområdena
södra Grundviken, Zakrisdalsudden, Kartberget och södra Björkås skall ske i detaljplaneringsskedet. I samband med detta skall även möjligheterna för tillskapandet av
anläggningar för rekreation och friluftsliv i anslutning till stranden studeras närmare.
Detta bör innebära att delområden inom det som redovisas som stadsutvecklingsområden får en allmän användning och tillför områdena kvaliteter utanför sin egen
avgränsning, för en bredare publik. Det bör också i detaljplaneringsskedet införas
bestämmelser om tydliga avgränsningar mellan kvartersmark och allmän platsmark.
Ställningstagande
Utifrån ovanstående resonemang bedöms kvartersmark (för främst bostäder och icke
störande verksamheter) kunna undantas från nu gällande strandskyddsförordnande i
detaljplaneskedet. Detta då Västkusts (och ett upphävande av strandskyddet inom
vissa delar) negativa inverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken bedöms
bli ringa, samt att förutsättningarna för att tillgodose och höja riksintressenas värde
utifrån dess syften är goda. Strandskyddets syften, bedöms kunna tillgodoses vid
exploatering, bland annat genom att låta strandskydd finnas kvar inom vissa områden
som studeras närmare i detaljplaneläggningen, men även genom att tydligt avgränsa
privat mark från allmän mark genom staket eller dylikt.
Uppföljning och kontroll
Studier av platsens förutsättningar samt omfattningen av strandskyddets upphävande
inom de olika stadsutvecklingsområdena görs i detaljplaneskedet.
Begäran av upphävande av strandskyddet görs hos länsstyrelsen senast vid
detaljplanens utställningsskede, och ändringen av strandskyddet skall framgå av
kungörelsen till detaljplanen.
För vissa anläggningar inom strandskyddat området krävs miljödom/miljötillstånd/omfattas som anmälningspliktiga åtgärder.
Vatten (prioritet 1)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Vänerns vattenkvalitet är idag bra och försörjningen av Karlstads kommun och
Hammarö kommun med dricksvatten sker i huvudsak från Sörmons vattenverk.
Vattenproduktionen består av konstgjord grundvattenbildning i isälvsavlagringar inom
Sörmonområdet och råvatten för infiltrationen vid Sörmon tas från Randviken,
Kattfjorden.
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Det vattenområde som berör Västkust klassas preliminärt som ”känslig recipient”,
vilket innebär att vid halter under 3 mg/l opolära alifatiska kolväten5 bör någon form
av rening övervägas innan utsläpp till recipient (Kattfjorden). För utsläpp av dagvatten
i Kattfjorden gäller även att nivån 3 mg/l opolära alifatiska kolväten inte får
överskridas. För närvarande pågår utredningar om det framtida vattenskyddsområde,
zonindelning och föreskrifter som skall gälla för Kattfjorden, vilket eventuellt kan få
konsekvenser för markanvändningen inom Västkust.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär ingen förändring i förhållande till nuläget.
Förslagsalternativ A
Exploateringen enligt förslagsalternativ A medför att dagvattenavrinningen förändras
genom hårdgörande av ytor. Detta leder till att de föroreningar som i nuläget infiltreras
och delvis fastläggs i den befintliga växtligheten inom områdena kommer att avrinna i
högre grad till recipienten.
Med förslagsalternativ A finns goda möjligheter att behålla Grundviksbäcken samt
andra avrinningsområden i sin nuvarande form och sträckning samt att tillskapa
utrymmen för eventuella fördröjningsdammar.
Huvuddelen av exploateringen sker inom oexploaterade områden med nya bostadsområden med enfamiljsfastigheter och flerfamiljsfastigheter samt verksamhetsområden. Trafiken på lokalgatorna inom bostadsområdena bedöms understiga 8 000
fordon per dygn. Ullebergsleden kommer att öka sin trafik från nuvarande med ca 5
000 fordon per dygn, eventuellt till över 15 000 fordon per dygn. Större parkeringsplats planeras idag i samband med IKEA:s byggnad på Bergvik.
För att bedöma konsekvenser av föreslagen exploatering med avseende på dagvattnets
innehåll av olja används Stockholms stads dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenklassificering. Stockholm har klassificerat sitt dagvatten i tre olika klasser: ”låga”,
”måttliga” och ”höga” föroreningshalter. För huvuddelen av föroreningarna (metaller,
näringsämnen, olja m fl) har Stockholm haft Naturvårdsverkets klassificering som
utgångspunkt. Olja finns dock inte med i Naturvårdsverkets klassning. Vad gäller olja
har halterna i dagvatten jämförts inbördes mellan olika undersökningar och är alltså
endast en relativ klassning utan hänsyn till miljöeffekter.
Ämne

Enhet

Låga
föroreningshalter

Måttliga
föroreningshalter

Höga
föroreningshalter

Olja

Mg/l

< 0,5

0,5 – 1,0

>1,0

Stockholms stad har vidare utfört en klassificering av markanvändningsområden
utifrån föroreningshalter i dagvatten. Klassificeringen gäller generellt för en rad av
olika föroreningar, där ibland olja. Nedan redovisas aktuella markanvändningsområden för Västkustområdet och tillhörande klassificering av föroreningshalt enligt
Stockholms stad.

5

oljor
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Markanvändning

Klassning av
föroreningshalt

Bostadsområden med
enfamiljsfastigheter inkl lokalgata.
Lokalgator < 8 000 fordon/dygn
Parker och naturmark

Låga föroreningshalter

Bostadsområden med
flerfamiljsfastigheter inkl lokalgata.
Vägar med 8 000 – 15 000 fordon/dygn

Låga - måttliga föroreningshalter

Större parkeringsanläggningar

Måttliga – höga föroreningshalter

Tabell: Markanvändning – klassning av föroreningshalt

Konsekvenserna av exploateringen enligt förslagsalternativ A och med beaktande av
oljeföroreningar i dagvatten blir enligt följande:
Parker och naturmark, bostadsområden med enfamiljsfastigheter och flerfamiljsfastigheter samt vägar med trafik under 15 000 fordon per dygn genererar låga till
måttliga oljeföroreningshalter motsvarande oljehalter under 1,0 mg/liter i dagvattnet
enligt Stockholms stads synsätt.
Med beaktande av att recipienten Kattfjorden utanför Västkustområdet preliminärt
klassas som ”känslig recipient” och att oljehalterna i dagvattnet från dessa områden
understiger 1,0 mg/liter erhålls översiktligt enligt Tekniska nämndens
bedömningsgrunder att dagvattnet ej behöver renas med avseende på oljehalten.
Däremot anges att från större parkeringsplatser erhålls måttliga till höga
föroreningshalter i dagvattnet. Vilket innebär att oljehalterna överstiger 1,0 mg/liter.
Enligt bedömningsgrunderna krävs rening av denna typ av förorenat dagvatten. Låg
rening för oljehalter mellan 1,0 mg/liter till 3,0 mg/liter och hög rening om oljehalten
överstiger 3,0 mg/liter.
Fiskevatten i Vänern som omfattas av 3 kap MB samt miljökvalitetsnorm bedöms mot
bakgrund till ovanstående resonemang inte påverkas av oacceptabla föroreningshalter.
Förslagsalternativ B
Med detta förslag föreligger risk att delar av Grundviksbäcken måste kulvertteras med
anledningen av den föreslagna exploateringen görs i direkt anslutning mot Zakrisdals
industriområde. Exploateringen medför också att det kan bli svårare att hitta
utrymmen för fördröjningsdammar i syfte att inte förändra flödet Grundviksbäcken.
För övrigt innebär förslagsalternativ B inga förändringar i förhållande till
förslagsalternativ A.
Åtgärdsförslag
Skapa förutsättningar i planen till att behålla de befintliga avvattningsområdena
(öppna diken, bäckar) som beskrivs i del D i kapitel 12 under rubriken VSD.
Kulvertering av diken och bäckar bör undvikas. Om exploateringen genererar ökade
flöden i befintliga diken och bäckar skall utjämning ske av flödena med hjälp av
fördröjningsdammar eller dylikt. I första hand bör detta ske inom respektive
stadsutvecklingsområde, men kan samrodnas om detta låter sig göras.
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Dagvatten med oljehalt överstigande 3,0 mg/liter ska renas. Preliminärt bedöms inte
någon rening dock behövas inom Västkustområdet. Dagvatten som avleds från
trafikleder och stora parkeringsytor skall ledas via dammar som kan fånga upp olja
som eventuellt kan läcka ut vid olyckor.
Ekonomiska incitament bör tillskapas för detta ändamål i syfte att belasta den totala
exploateringen med dessa viktiga åtgärder för vattenkvaliteten i dagvattnet. Ett
dagvattenprojekt bör startas av kommunen innan exploateringen av Västkust tar fart
ordentligt. Detta skapar sammantaget goda förutsättningar till att nå de ovan beskrivna
föroreningsnivåerna avseende olja till Kattviken. Görs inte detta är det svårare att i de
enskilda stadsutvecklingsområdenas detaljplaneskede skapa ekonomiska förutsättningar för sådana insatser då helhetsbilden och samordningen blir svårare att se och lösa.
Dessa avvattningsområden kan även med fördel användas som stråk för rekreation.
Uppföljning och kontroll
Utredningen avseende Kattfjordens vattenskyddsområde, zonindelning och föreskrifter samt eventuell påverkan/restriktioner på markanvändningen inom Västkust
bevakas av kommunen.
Vattenkvalitet i berörda bäckar och diken bör dokumenteras innan exploatering och
följas upp under och efter exploatering. Kontrollprogram bör upprättas för detta
arbete.
Luftföroreningar (prioritet 2)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Transporter innebär idag den mest svårlösta miljöbelastande faktorn. Utbyggda
cykelvägar, kollektivtrafik med gena förbindelser mitt i området och en från början
utbyggd kommunal service med förskolor och skolor för de minsta barnen är åtgärder
som minskar transportarbetet. Möjligheter till rekreation i närheten av bostaden
minskar också transportbehoven och gör konsekvenserna mindre.
Vid Bergviks Köpcentrum har mätning av bensen i luften genomförts under säsongen
2002/2003 och säsongen 2003/2004. Mätningarna utfördes under vinterhalvåret. Syftet
var att mäta halten av luftföroreningar innan och efter utbyggnaden av köpcentret.
Mätningarna visade inga större skillnader. För bensen finns en miljökvalitetsnorm
med ett årsmedelvärde på 5,0 µg/m3 som skall gälla i hela landet och inte får
överskridas på någon plats efter 1 januari, 2010. Vid Bergvik låg halterna på mellan
2,5 och 2,2 µg/m3 bensen i utomhusluften. Några andra luftmätningar har inte utförts i
området. Fysisk planering skall bedrivas så att miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär varken en förbättring eller en försämring av luftkvaliteten för
området.
Förslagsalternativ A
Förslagsalternativ A innebär en ökning av luftföroreningar från biltrafiken inom
området, speciellt i närheten av vägar och gator. Att bedöma till vilka nivåer och hur
detta skulle fördela sig är mycket svårt att göra och omgärdat av stora
osäkerhetsfaktorer på en översiktlig plannivå.
Ett enkelt nyckeltal är att en bostad genererar 3-4 resor (6-8 fordonsrörelser) under ett
medeldygn. Det innebär att ca 3500 bostäder ökar trafikbelastningen med ca 10500 –
14000 resor/dygn (21000 – 28000 fordonsrörelser/dygn) som troligen kommer att
fördelas mellan de två huvudlederna Ullebergsleden och Skoghallsvägen men även
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betydande delar direkt till E18. Enligt resvaneundersökningen i Karlstad alstrar varje
boende med Karlstad tätort som urval istället knappt 3 bilrörelser/dygn in eller ut från
det egna bostadsområdet. Därtill tillkommer 0,4 bilrörelser/dygn av besökare o dyl.
Dessa siffror från resvaneundersökningen konfirmerar till del ovanstående uppskattning av trafiken. Utöver detta tillkommer andra besökare till området, lasttrafik,
kollektivtrafik samt besökande, kunder och anställda till och från verksamheter och
handel inom området.
Att bedöma hur resandet blir och fördelar sig inom Västkust är dock mycket svårt.
Området ligger relativt långt från stadscentrum men har genom Bergviks närhet all
kommersiell service nära och kvaliteter inom Västkust finns också för närrekreation m
m. Det borde leda till att handels- och fritidsresorna blir relativt korta för de boende i
Västkust medan arbetsresor skulle kunna blir något längre. Med en väl utbyggd
kollektivtrafik och goda gång- och cykelförbindelser kan de negativa effekterna i form
av utsläpp (och buller) från ökad trafik minskas.
Sannolikt överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom området. Förbättrad reningsteknik i bilmotorer, förbättrad avgasrening, bättre kvalitet på bl a bensin och alternativa bränslen leder på sikt till minskade utsläpp.
Förslagsalternativ B
Samma bedömning som för förslagsalternativ A.
Åtgärdsförslag
Skapa förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik inom Västkust, i
syfte att minska antalet fordonsrörelser och behovet av bilar inom hushållen. En
blandad stadsdel ger också bättre möjligheter till att både bo och arbeta inom ett
mindre geografiskt område. I samband med detaljplanering av stadsutvecklingsområdena skall inverkan på miljökvalitetsnormer belysas, främst avseende halterna av
kvävedioxid och partiklar och detta främst i närheten till större vägar och gator samt i
områden med hög exploateringsgrad och tät bebyggelse.
Uppföljning och kontroll
Kontinuerliga mätningar av luftmiljön kan genomföras inom och i anslutning till
Västkust likt de genomförda mätningarna av bensen, i syfte att skapa bättre underlag
till kommande detaljplanering avseende luftkvaliteten.
Energi (prioritet 2)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Kommunens gällande översiktsplan, ÖP 97, anger bl a att fjärrvärmenätet bör byggas
ut så att på sikt ingen uppvärmning inom staden behöver ske med elektricitet. Lokala
fjärrvärmenät och andra gemensamma lösningar för mindre områden bör tillämpas för
ny bebyggelse utanför fjärrvärmenätets täckningsområde.
I förslag till ny översiktsplan, ÖP 06, sägs att vid överväganden om nya exploateringsområden är möjligheten till anslutning till fjärrvärmenätet en viktig faktor att ta
hänsyn till för att bidra till kommunens hållbara utveckling.
Ambitionen är att området skall förses med fjärrvärme för bostädernas uppvärmning.
Enligt Karlstads Energi planeras områdena Bellevue och Zakrisdal att anslutas till
fjärrvärmesystemet. Ny bebyggelse skall successivt kunna anslutas till fjärrvärmenätet
men beroende på etappindelning ett lokalt fjärrvärmenät behöva användas under en
övergångstid.
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En tillkommande stadsutveckling med ca 2800 – 3300 bostäder alstrar ett stort behov
av värme och elförsörjning. Miljöbelastningen är beroende på om särskilda krav ställs
på energisnåla byggnader och på val av tekniska system.
Miljökonsekvenserna för elanvändningen är mycket svårbeskrivbara med en
avreglerad marknad där varje fastighetsägare avgör vilken leverantör man vill ha.
Värmeförsörjningen har med den relativt stora täthet som föreslås för bebyggelsen
möjlighet att ge underlag för fjärrvärme. Valet av bränsle avgör i hög grad miljöbelastningen. Kan området anslutas till fjärrvärme, helst kraftvärme, kan miljöeffekten
lindras. Karlstads fjärrvärme har idag en bränslemix med hög andel bioenergi.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär ingen förändring då ingen stadsutveckling sker inom området
och således heller inget ökat energibehov.
Förslagsalternativ A
Med planerad bebyggelse enligt förslagsalternativ A ökar energibehovet. En hög
exploateringsgrad skapar bättre förutsättningar för fjärrvärmeanslutning. Inriktningen
är att tillkommande bebyggelse skall anslutas till fjärrvärmenätet. Man kan dock inte
utesluta att det blir nödvändigt med lokalt fjärrvärmesystem för vissa områden under
en övergångstid innan fjärrvärmenätet hunnit byggas ut. Centralt är dock att en
huvuddel av exploateringen sker kring en hög koncentration av ny bebyggelse vilket
ger de nödvändiga förutsättningarna till en rationell planering och utbyggnad av den
tekniska infrastrukturen – och däribland fjärrvärmen – och kollektivtrafiken.
Förslagsalternativ B
Förslagsalternativ B innebär en högre täthet inom vissa centralt belägna stadsutvecklingsområden, vilket ger mycket goda förutsättningar för fjärrvärmeanslutningar. Den
planerade bostadsbebyggelsen enligt förslagsalternativ B medför likt förslagsalternativ
A att energibehovet inom området kommer att öka. Bostäderna skall anslutas till
fjärrvärmenätet men beroende på hur området byggs ut kan det vara nödvändigt att
göra lokala fjärrvärmenät under en övergångstid.
Åtgärdsförslag
Skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga fjärrvärmeanslutningar till nya
stadsutvecklingsområden, dels genom föreslagna stadsstrukturer och dels genom att
finnas på plats inom området då det byggs ut. Att för fjärrvärme konkurrera med
alternativa, enskilda uppvärmningsalternativ i efterhand innebär små chanser för
fjärrvärmeanslutning av den nya bebyggelsen. Detta innebär att lokala
fjärrvärmealternativ kan motiveras inom en övergångsperiod under Västkust totala
utbyggnad.
Att föreskriva fjärrvärmeanslutning i en detaljplan är inte förenligt med PBL. Däremot
kan kommunen, i de områden där rådigheten är hög genom att kommunen äger
marken, föreskriva uppvärmning genom fjärrvärmenätet i avtal med exploatörer och
enskilda.
Uppföljning och kontroll
Lokala uppvärmningsalternativ skall inte permanentas, vilket kan regleras i exploateringsavtal.
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Naturmiljö (prioritet 2)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Inget område som i kommunens naturvårdsprogram utpekas som klass 1-3 berörs av
planen med undantag för området söder om Björkås som berör Klass 1-området
Klarälvsdeltat som också är av riksintresse för naturvård.
På Zakrisdalsudden finns två skogliga nyckelbiotoper och 5 sumpskogsobjekt varav
det ena sammanfaller med en av de skogliga nyckelbiotoperna.
Inom Västkustområdet finns också skogsområden som i kommunens skogsbruksplan
bedömts ha höga naturvärden i ett lokalt perspektiv. Dessa områden omfattar ca 35-40
hektar skogsmark som i skogsbruksplanen utifrån sina naturvärden klassats som NO
(naturvårdsmål-orört) eller NS-objekt (naturvårdsmål-skötsel) dvs. sådana områden
där den framtida skötseln av skogen avses att helt inriktas på att förstärka naturvärdena.
Inom området finns ett ca 15 hektar betad strandäng av stort värde för landskapsbild
och fågelliv.
Inom planområdet finns även vissa mindre biotoper med naturvärden av lokalt intresse
ex fina åkerholmar vid Grundvikens odlingslandskap, lövsumpskog i Grundviken mfl.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra någon större förändring i förhållande till
nuläget. Inom planområdet finns flera skogsbestånd som i kommunens skogsbruksplan
skall lämnas för fri utveckling. Naturvärdena inom dessa kommer i nollalternativet att
öka succesivt.
Förslagsalternativ A
En stadsutveckling på till stor del jungfrulig mark innebär per definition ett ingrepp i
naturen och det innebär att mer eller mindre värdefull naturmark kommer att förloras.
Stora delar av naturen inom Västkust utgörs av mark med berg i dagen eller berg med
endast ett tunnare jordlager. Grundförhållandena gör att sprängningar måste företas för
utbyggnad av teknisk infrastruktur samt grundläggning av områden med stor påverkan
på marken som följd.
Den övergripande grönstrukturen enligt förslagsalternativ A skapar stråk ner mot
Vänerstranden och de betade strandängar och vassvikar som där finns. Detta ger goda
förutsättningar för en sammanhängande grönstruktur inom området.
Vid Zakrisdalsudden inryms en av områdets skogliga nyckelbiotoper i stadsutvecklingsområdet Zakrisdalsudden. Söder om Björkås inryms ett mindre NO-område av
föreslagen stadsutveckling och väster om befintlig bebyggelse på Frykmansudde kan
ett sumpskogsområde beröras. Övriga ur naturvårdssynpunkt särskilt värdefulla
områden bedöms inte att påverkas negativt av planen.
Eftersom detta alternativ omfattar ett geografiskt större område än förslagsalternativ B
behöver inte exploateringen av varje delområde vara lika hård. Större möjligheter
finns därför i samband med detaljplaneringen att spara och ta till vara mindre områden
med värdefull eller tilltalande naturmark inom och mellan varje delområde. Stora
möjligheter finns även att i detta alternativ binda samman naturområden genom gröna
stråk. Grundviksbäcken och området kring denna ända ut till Vänern nyttjas och
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utvecklas sin ett brett grönt stråk genom området. Det stora naturområdet med
strandängsbetet söder om Zakrisdal och skogs och strandområdet på Göteborgsudden
värnas som grönt stråk inom planområdet.
Påverkan på naturmiljön beror således till mycket stor del av hur den framtida detaljplaneringen görs men bedöms i detta alternativ bli måttlig.
Förslagsalternativ B
I detta alternativ kommer en mindre andel jungfrulig mark att påverkas jämfört med
förslagsalternativ A. De skogliga nyckelbiotoperna och sumpskogsområdena berörs
inte alls av detta alternativ, inte heller NO-området söder om Björkås vilket innebär att
dessa värden består och utvecklas enligt nollalternativet. Till skillnad från alternativ A
redovisas i detta alternativ även berget sydväst om Bellevue som stadsutvecklingsområde, vilket berör ett annat NO-område.
Eftersom detta förslag medför en generellt ökad exploateringsgrad inom resterande del
av planområdet, begränsas möjligheterna att i samband med detaljplanearbetet ta
tillvara de lokala naturvärdena inom de olika stadsutvecklingsområdena. Möjligheterna att åstadkomma en fungerande övergripande grönstruktur med exempelvis ett
funktionellt grönt stråk längs med Grundviksbäcken minskar också.
Påverkan på naturmiljön bedöms även i förslagsalternativ B bli måttlig.
Åtgärdsförslag
Inför upprättandet av varje detaljplan bör befintliga naturvärden inventeras och
identifieras i ett tidigt stadium så att de kan tas tillvara i den kommande planeringen.
De övergripande gröna stråken slås fast redan på översiktsplanestadiet så att en helhet
åstadkoms i områdets grönstrukturplanering
Om attraktiva naturområden kan inrymmas inom Västkust ges goda förutsättningar för
effektivare energianvändning såväl för boende inom området som utanför. Finns
natur- och rekreativa kvaliteter inom området, samt goda kommunikationer genom
grönstråk, gc-förbindelser osv möjliggörs ett utnyttjande av dessa områden utan
behovet av biltransporter.
Uppföljning och kontroll
–
Förorenad mark/radon (prioritet 2)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Förorenad mark
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i mark. I vissa
lägen tillämpas även platsspecifika riktvärden vid ändrad markanvändning. Detta är ett
sätt att bl a få fram en korrekt riskvärdering med anledning av ändrad markanvändning. Tidigare verksamheter med koppling till Zakrisdalsverken har medfört markföroreningar och i samband med att man avslutade verksamheten vid Zakrisdalsverken
har viss sanering utförts.
Företagna saneringar som utfördes för flera år sedan gjordes dock inte med tanke på
förändrad markanvändning utan var framför allt inriktad på säkerhetsmässiga aspekter
vilket kan innebära att ytterligare sanering kan bli nödvändig. Ansvaret att sanera ett
förorenat område ligger primärt hos den som orsakat föroreningen. I samband med
exploatering kan marksanering bli en stor kostnad som behöver täckas av
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exploateringens intäkter. Sanering kan därför många gånger inte komma till stånd
förrän exploatören har försäkrats byggrätt i en lagakraftvunnen detaljplan.
Radon
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” har som ett av målen för inomhusmiljön att
radonhalten skall vara lägre än 200 Bq/m3. Det nationella målet och det regionala
målet är detsamma. Inom delar av området och speciellt i närheten av Ulleberg
förekommer bergarten pegmatit. Detta innebär ökad risk för markradon och förhöjd
gammastrålning.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring vad gäller risker förbundna
med påverkan från markföroreningar.
Nollalternativet innebär ingen förändring i förhållande till nuläget avseende radon.
Förslagsalternativ A
Förslagsalternativ A innebär att bostäder kan komma att uppföras inom områden där
det tidigare har förekommit verksamheter. Inom dessa områden behöver markundersökningar genomföras.
Förslagsalternativ A innebär att delar av området kommer att vara i närheten av
pegmatitberg. Ledningsgrävning och sprängning, grävning/schaktning för att anlägga
husgrunder kan innebära ökad risk för markradon i byggnader, vilket kan innebära en
hälsorisk.
Förslagsalternativ B
Inom några områden kan det finnas markföroreningar orsakade av tidigare
verksamheter. Det finns behov av att göra ytterligare markundersökningar i närheten
av industriområdet. Förslagsalternativ B innehåller en något högre exploateringsgrad
inom idag kända riskområden för markföroreningar, vilket ger bättre förutsättningar
för att klara av exploateringsekonomin och således även en marksanering.
Förslagsalternativ B innebär att delar av området kommer att vara i närheten av
pegmatitberg. Ledningsgrävning och sprängning, grävning/schaktning för att anlägga
husgrunder kan innebära ökad risk för markradon i byggnader, vilket kan innebära en
hälsorisk.
Åtgärdsförslag
Inom områden där tidigare markanvändning ger anledning att tro att föroreningar i
marken skulle kunna förekomma skall i första hand översiktliga miljötekniska
markundersökningar genomföras inom ramen för detaljplaneskedet.
Vid framtagandet av en detaljplan utförs markradonundersökningar inom aktuella
områden för bostadsbebyggelse. Med tanke på att berggrunden vid Ulleberg innehåller
pegmatit skall berggrunden strålningskontrolleras.
Uppföljning och kontroll
Vidare utredning och sanering av eventuell förorenad mark i samverkan med
tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden).
Radonmätningar inom Ulleberg.
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Kulturmiljö (prioritet 2)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Nuläget beskrivs utförligare i del D under rubriken kulturlandskapet – då och nu, där
tre teman med kulturhistoriska värden identifieras som extra tydliga på Västkust. Det
är landsbygdens kulturmiljöer, Ullebergs f.d. särskola och f.d. ammunitionsfabriken
Zakrisdal.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Landsbygdens kulturmiljöer
Ingen större konsekvens för varken fornlämningar eller jordbruksmiljöer. De
byggnader som står kvar kommer kanske att stå kvar, men på lång sikt är deras
fortlevnad beroende av att de används. Fruktträd, jordkällare och liknande spår i
kulturlandskapet kommer att finnas kvar eller mer och mer försvinna. Det är positivt
att de stora strukturerna och sammanhangen runt en gård, med äng, ekonomibyggnader och fruktträd blir bevarat, inte enbart minnet av en gårdsbyggnad. Dock
kommer områdets otillgänglighet att bidra till att de kulturhistoriska berättelserna inte
blir tillgängliga för så många.
Ulleberg
Vissa byggnader har länge stått oanvända vilket är ett stort hot mot dess bevarande. I
ett längre perspektiv är detta ohållbart. Det bästa för Ulleberg är att alla byggnader tas
väl om hand, vilket nu också håller på att ske, då flera av byggnaderna skall byggas
om till lägenheter.
Zakrisdal
Områdets otillgänglighet har medvetet varit ett hinder för att förmedla berättelsen om
rikets försvar och ammunitionstillverkning. Ett nollalternativ skulle innebära att de
karaktäristiska strukturerna hos den före detta ammunitionsfabriken bevaras. Området
är pedagogiskt och tydligt då i stort sett all bebyggelse härrör från ammunitionsfabriken. De negativa konsekvenserna av ett nollalternativ är dess tillslutenhet, som
förvisso är en del av områdets inneboende karaktär men som gör att dess historia inte
på ett lättillgängligt sätt förmedlas till allmänheten.
Förslagsalternativ A
Landsbygdens kulturmiljöer
Förslaget ger utrymme för att på detaljplanenivå förmedla områdets tidigare användning som agrar- och herrgårdsmiljö.
Ulleberg
Alternativet är det bästa möjliga för Ullebergs före detta sinnesanstalt. Förutsatt att de
pampiga byggnaderna ges ett respektavstånd där de ligger vid bergets sluttning och
förblir ett blickfång från Ullebergsleden. De kulturhistoriska värdena har större
möjlighet att bevaras i och med att hela området ges ett lyft och byggnaderna används.
Zakrisdal
Alternativet innebär ingen större förtätning av området. Det bevarar då dagens kulturhistoriska värden med vägstrukturer, placering och utformning av byggnader. I och
med att områden runt omkring före detta ammunitionsfabriken utvecklas kommer det
att bli mer tillgängligt. Beroende på hur man väljer att hantera eventuella kompletteringar och förändringar i området kommer den försvars- och industrihistoriska
berättelsen att förmedlas på ett mer eller mindre tydligt sätt. Vid genomtänkta och
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måttfulla kompletteringar som tar hänsyn till områdets speciella karaktär är detta ett
mycket bra alternativ för Zakrisdal eftersom området samtidigt görs tillgängligt.
Förslagsalternativ B
Landsbygdens kulturmiljöer
I förslagsalternativ B kan spår av jordbruksverksamhet i de områdena man bebygger
bli svåra att förmedla. De byggnader som är kvar och andra spår i kulturlandskapet
kan behöva ge plats för ny bebyggelse. Däremot blir områden längs vattnet obebyggt
där t.ex. lämningar från torp (Anneberg) och vissa odlingslandskap blir fortsatt
obebyggda.
Ulleberg
Alternativet innebär en trolig förtätning av Ullebergs institutionsområde. Troligt är att
ny bebyggelse kan tränga inpå de pampiga byggnaderna och inte ger dem det
respektavstånd de behöver. Det värsta scenariot skulle innebära att man river
byggnader som ingår i institutionens sammanhang.
Zakrisdal
Alternativet innebär en något högre grad av förtätning av området, jämfört med
förslagsalternativ A, för f.d. ammunitionsfabriken. Det skulle ställa höga krav på ny
bebyggelse för att området skall bibehålla sin tydlighet och avläsbarhet. Vägstrukturer,
placering och utformning av byggnader måste ges stor eftertanke och hänsyn till de
kulturhistoriska värdena. Detta alternativ, som innebär en tätare exploatering, kan vid
okänslig förtätning och eventuell rivning minska det kulturhistoriska värdet. Förslagsalternativ B bedöms ge flest negativa konsekvenser för de kulturvärden som den före
detta ammunitionsfabriken i Zakrisdal innehar.
Åtgärdsförslag
En avvägd exploatering skall ge möjlighet för byggnader på Ulleberg och Zakrisdal att
stå kvar och spår i landskapet efter den tidigare jordbruksverksamheten kan förmedlas.
En exploatering ger möjlighet att förstärka de kulturhistoriska värdena genom att de
levandegörs av ett nytt sammanhang där de historiska berättelserna kan ses av fler
människor. I samband med detaljplanering av stadsutvecklingsområden som påverkas
av kulturvärden skall detta förhållande mellan gammalt och nytt studeras.
Uppföljning och kontroll
Dokumentation av befintliga kulturvärden inom området kan ske. Kulturhistorisk
kompetens kan knytas till arbetet med detaljplanering och bygglov inom aktuella stadsutvecklingsområden.
Landskapsbild (prioritet 3)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Planområdet sträcker sig från Bergvik i norr ner till Göteborgsudden i söder och från
Vänerkusten i väster till Klarälvens västra arm i öster. Idag upplever man området
främst från Ullebergsleden och Skoghallsvägen och det finns få möjligheter att med
bil, men även till fots ta sig in och omkring i området.
Bergviks handelsområde är ett avgränsat område som endast är tillgängligt från
Bergviksvägen i norr. Möjlighet att promenera runt Frykmans udde finns, men man
behöver ta sig genom hela Bergviks villaområde för att nå ut. Zakrisdals verksamhetsområde är inhägnat med staket vilket begränsar tillgänglighet in och ut från området
och verksamhetsområdet är endast tillgängligt dagtid på vardagar. Svårigheterna att ta
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sig till och från samt inom Västkust idag bidrar till att stora delar av Västkustområdet
är en ”vit fläck” på många karlstadbors mentala karta.
Vid en färd längs Zakrisdalsvägen och vidare ner på Margårdsvägen öppnar sig
strandängslandskapet och man skymtar Vänern. I förlängningen på vägen nås
rekreationsområdet Göteborgsudden och man kan där komma i närkontakt med
vattnet.
Förutom att Kartberget och Södra Björkås passeras från Skoghallsvägen, upplevs
dessa områden av de som går längs Klarälvens båda stränder. Man kan också uppleva
Västkustområdet från Vänern.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra någon stor förändring vad gäller landskapsbilden.
Förslagsalternativ A
Från Vänern kommer landskapet att få ett annorlunda uttryck, med bebyggelse
närmare vattnet än den stora kraftledningen. Skogen kommer till viss del att ha gallrats
upp och terränganpassad och stadsmässig bostadsbebyggelse kommer att titta fram.
Detta är en moderat fortsättning söderut från Bergviks villaområde, som upphör innan
den betade strandängen och naturområdet Göteborgsudden.
Från Klarävens västra arm och Jakobsberg kommer landskapet att se något annorlunda
ut än idag, med bebyggelse som skymtar fram både norr och söder om Björkås. Stora
delar av skogsområden inom området kommer att ersättas med bebyggelse och vägar,
men en del kommer att vara kvar, glesas ut eller sparas i dungar.
I det här alternativet planeras ett grönt stråk, en kombinerad park-/naturyta för
människor, djur o dagvatten. Det här området är till största del ett öppet landskap
redan idag och landskapsbilden kommer inte att förändras, mer än att tillgängligheten
till områdets inre delar och ut på uddarna kommer att öka och med det upplevelsen av
områdets landskapsbild.
Förslagsalternativ B
I alternativ B kommer landskapsbilden för de öppna landskapen inom området
påverkas. Bebyggelsen komprimeras på ytor öster om kraftledningen och norr om
Skoghallsvägen och exploateringsgraden blir på så vis högre än i förslagsalternativ A.
Från vattnet kommer landskapsbilden i det här alternativet inte påverkas direkt ut mot
stranden, men bebyggelse längre in i området kan komma att skymta fram, då
förslagsalternativ B blir ett område med högre exploateringsgrad på den byggbara
marken jämfört med förslagsalternativ A. Strandområdena kommer troligtvis att
påverkas av nya boende som kommer att använda strandområdena som sitt närrekreationsområde.
Åtgärdsförslag
Oavsett exploateringsalternativ kommer västkustområdet att bli tillgängligt för fler
människor och landskapet på så vis ”upplevas mera” – en ny, närvarande och levande
bild av Västkust kan förmedlas till en bredare allmänhet. Tillgänglighet för nya
användare måste säkerställas liksom stråk som kan tåla en högre besöksfrekvens, så att
inte typiska värden inom Västkust som t ex den betade strandängen försvinner.
Bebyggelsen bör också anpassas efter områdets unika värden, t ex att försöka integrera
den militära industrins historia med ny bebyggelse.
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Uppföljning och kontroll
Film- och fotodokumentation av Västkust bör företas av kommunen innan och efter
exploateringen.
Farligt gods (prioritet 3)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Ullebergsleden och Skoghallsvägen är leder för farligt gods. Järnvägen (Skoghallsbanan) trafikeras dagligen med ca 10 tågrörelser/dygn. En minskning av godstrafiken
längs Skoghallsbanan står inte att förvänta inom överskådlig framtid. På banan
transporteras bl a klor och gasol. Transporter av farligt gods på väg och järnväg är
kringgärdade av mycket stränga regelverk, vilket gör att höga krav ställs på bl a
tankvagnar som används. Vagnar och behållare som används för transport av
trycksatta gaser är särskilt stabilt konstruerade. Det finns olika möjligheter att hantera
riskfrågor i detaljplaneskedet, där risksituationen alltid bör bedömas inom 100 meter
från transportled för farligt gods i nyplaneringsfallet. Det finns möjligheter att bygga
inom 100 meter från riskkälla, och en beskrivning av risker samt möjliga riskreducerande åtgärder kan studeras i detaljplaneskedet. Bebyggelsefria områden om 25
meter mellan riskkälla och byggnad skall eftersträvas.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring vad gäller risker omgärdande
transporter av farligt gods.
Förslagsalternativ A
Förslaget innebär att bebyggelse inom stadsutvecklingsområden kan hamna inom 100
meter från led för transport av farligt gods. Genom att fler människor exponeras för
risker förknippade med farligt godstransporter ställer detta krav på att sådana risker
beaktas i detaljplaneringen.
Förslagsalternativ B
Förslagsalternativ B innehåller fler stadsutvecklingsområden i anslutning till leder där
farligt gods transporteras. I övrigt samma bedömning som för förslagsalternativ A.
Åtgärdsförslag
Detaljfrågor kring farligt gods hanteras i detaljplaneskedet, där den slutgiltiga
prövningen kring omfattningen och lämplighet av lokaliseringen görs.
Övergripande riskanalyser kan upprättas i samband med detaljplan i syfte att
identifiera riskbilden samt föreslå inriktningar för lokalisering, i de fall där det är
motiverat (inom 100 meter från riskkälla). I samband med detaljplanering av
stadsutvecklingsområden där riskfrågor är aktuella bevakas sådana frågor i slutändan
av länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Planering av Västkust liksom
övriga staden får dock inte suboptimeras där särintressen gör det omöjligt att bygga en
sammanhållen, attraktiv stad i hållbarhetens förtecken. En helhetsavvägning skall
alltid göras inom ramen för detaljplanen.
Uppföljning och kontroll
–
Störningar (prioritet 3)
Nulägesbeskrivning/problembeskrivning
Buller
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Västkustområdet är idag påverkat av olika typer av stadsljud, där E18, Ullebergsleden,
Bergviksvägen, Skoghallsbanan och Zakrisdals verksamhetsområde utgör de mest
betydande bullerkällorna. För trafikbuller gäller de i infrastrukturpropositionen
1996/97:53 fastslagna riktvärdena för maximal- och ekvivalentnivå för bostäders
inomhus- och utomhusmiljöer även som riktvärden för Västkusts utbyggnad i
bullerpåverkade områden. Riktvärdena har angetts till:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kan enligt Boverket6 överskridas max
3 gånger/natt)
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (som kan vara
gemensam för fler lägenheter)

•
•
•
•

Avseende Zakrisdals verksamhetsområde är det främst fläktbuller och andra
verksamhetsanknutna bullerkällor som skulle kunna innebära en konflikt med en
fortsatt stadsutveckling inom området. För fläktbuller och annat allmänt buller finns
riktvärden i Naturvårdsverkets rapport ”Externt industribuller”. Riktvärdena för
ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) resp maxnivå för bostäder är som följer:

•
•
•

Dag
Kväll
Natt

Ekv
07-18 50 dBA
18-22 45 dBA
22-07 40 dBA

Max
55 dBA

Buller från trafik och andra källor innebär en hälsorisk både avseende fysisk och
psykisk hälsa vilket föranlett införandet av ovanstående riktvärden. Detta förhållande
kommer naturligt genom en exploatering av stora delar av Västkustområdet att
förändras där fler människor påverkas av buller och andra störningar.
Det är dock viktigt att i detaljplaneskedet göra de slutgiltiga avvägningarna mellan de
olika anspråk och restriktioner som finns på marken inom området.
Strålning
Fyra stycken 130 kV kraftledningar passerar genom hela området. Det finns idag inga
generella bestämmelser eller rekommendationer om skyddsavstånd till kraftledningar
med avseende på lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Arbetarskyddsstyrelsen,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut har 1996
tillsammans gett ut skriften "Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare". I den kan man läsa
följande: ”Myndigheterna rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:
Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader
och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt
från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya
elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma
och placera dessa så att exponeringen begränsas.”
Enligt skriften är normal magnetfältsnivå 0,1 mikrotesla för bostäder och daghem i
större städer. Som jämförelse redovisar tidningen Arbetsmiljö att Stockholm tillämpar
50 meters avstånd från 130 kV-ledning för ny bebyggelse (lokaler för barn 80 meter),
Solna 75 meter, Mölndal 25 meter och Skellefteå 20 meter. Borlänge och Falun
6

Boverket, Tillämpning av bullerriktvärden, november 2004
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tillämpar 0,2-0,3 mikrotesla som riktvärde vid nybebyggelse. Stockholm och Malmö
tillämpar 0,2 mikrotesla vid nyproduktion. Enligt broschyren När du bor eller vistas
intill en större kraftledning utgiven av Vattenfall 1991 är magnetfältets styrka på 1
meters höjd från marken vid en 130 kV ledning 0,1 mikrotesla ca 70 meter från
kraftledningen. Inom Västkustområdet – främst Bergvik – ligger ett tiotal
bostads/fritidshus inom 50 meter från kraftledningen.
I samband med en bygglovprövning inom Bergvik har byggnadsnämnden tagit fram
en mätning av magnetfält med hjälp av EnviroMentor AB. Denna visar tydligt hur
magnetfältet minskar snabbt med avståndet och att man når en nivå på 0,2 mikrotesla
ca 35 meter från den yttersta fasen.
Effekter och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring vad gäller hälsorisker
förknippade med buller och strålning.
Förslagsalternativ A
Förslagsalternativ A innebär en ökad påverkan av buller för fler människor samt
närhet till kraftledning.
Förslagsalternativ B
Förslagsalternativ B innebär i förhållande till förslagsalternativ A en något ytterligare
ökad påverkan av buller samt närhet till kraftledning då fler bostäder skall kunna
uppföras inom stadsutvecklingsområden som kan påverkas av ovan nämnda störningskällor.
Åtgärdsförslag
Det är viktigt att beakta störningsproblematiken vid detaljplanering, där dels konsekvenserna och effekterna samt eventuella åtgärder kan identifieras. Att i ett översiktsplaneringsperspektiv låsa fast ytterligare riktvärden för hantering av dessa frågor kan
innebära en suboptimering av den föreslagna markanvändningen. Avgränsningen
gentemot potentiella störningskällor skall göras i detaljplaneringen vilket gör att det i
fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust inte skall göras förhastade och
generella gränsdragningar gentemot kraftledningsgator eller gator/vägar. Detta innebär
dock inte att man alltid skall/bör/får bygga i anslutning till dessa, utan att avståndet
skall fastställas i detaljplaneskedet. En markförläggning alternativt vattenförläggning
av kraftledningen skulle innebära att detta störningsproblem eliminerades. Denna
möjlighet bör beaktas inom ramen för exploateringen.
Uppföljning och kontroll
Genom att kommunen kontinuerligt räknar trafiken på de större vägarna inom
planområdet underläggar detta beräkningar av trafikbuller vilket ger ett gott underlag
för detaljplaneringen. I anslutning till färdigställande av bebyggelse inom stadsutvecklingsområdena kan med fördel uppföljande beräkningar/mätningar genomföras i syfte
att följa upp resultatet av exempelvis bullerdämpande åtgärder (plank/vall m m). Detta
kan skapa bättre förutsättningar att bedriva en effektiv fysisk planering avseende
bullerproblematiken i framtiden.
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6. Samhällsekonomiska
översikt

aspekter

–

en

De samhällsekonomiska effekter en utbyggnad av Västkust skulle innebära är svårt att
förutse. Man kan dock anta att en utveckling enligt Västkust antingen skulle innebära
att samhällsutvecklingen i stort fortsatt går framåt med bibehållen konjunktur
alternativt att, något mer långsökt, Västkust i sig skulle kunna bli en av motorerna för
en fortsatt tillväxt inom Karlstad. Utvecklingen skulle i vilket fall som helst innebära
att fler människor flyttar till Karlstad vilket ställer ökade krav på arbetstillfällen,
kommunal och kommersiell service, energitillgångar och bostäder.
Initialt sett innebär Västkust dock störst ekonomiska insatser vad gäller utbyggnaden
av allmän infrastrukturutbyggnad, där vägar och va-utbyggnad står för de största
kostnadsposterna. De allmänna utbyggnadskostnaderna av Västkust skall dock helt
täckas av exploateringens intäkter i form av främst tomtförsäljning.
Viktigt för att skapa en kommunal beredskap för utbyggnaden av Västkust, med allt
vad det innebär i form av kompletteringar av den kommunala servicen, är att i den
kommunala organisationen vara medveten om att behov kan komma att föreligga
inom en nära framtid inom olika områden.
Den omfattande utbyggnad av gator, ledningar, kollektivtrafik m m som kommer att
krävas för att genomföra Västkust innebär också att dessa åtgärder behöver komma
hand i hand med exploateringen av de olika delområdena, och helst något innan. Detta
innebär att det finns en förskjutning mellan nödvändiga investeringar och avkastning
från exploateringen vilket förutsätter en kommunal ”förskottering” vilken bör finnas
utrymme för i berörda nämnder och bolag på olika vis.
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7. Sociala aspekter – en översikt
Detta är ett försök att kortfattat försöka fånga ett bredare spektra av synpunkter, på fler
områden där också de s.k. horisontella, mjuka frågorna i kommunen ges ett utrymme.
Vanan att beskriva hur utfallet blir i förhållande till sociala aspekter är inte stor inom
den fysiska planeringen. Många av frågorna avgörs på ett mer detaljerat plan än
översiktsplanen.
Västkust – ett attraktivt område
Den fjärde hållbarhetsfaktorn enligt Bygga-bo-dialogen är vid sidan av ekomomiska,
sociala och ekologiska aspekter begreppet attraktivitet. En av tankarna bakom
fördjupningen av översiktsplanen är att den skall bidra med attraktivitet till kommunen
och att fler människor ska kunna bo och verka i Karlstad.
Vad innebär en utbyggnad med ca 2800 – 3300 bostäder inom Västkustområdet?
•
•
•

•
•
•

Kvantitativt bidrar området med ca en tredjedel av det förväntade behovet
av nya bostäder som behövs för att nå Karlstad 100 000
möjligheter ges även för nya verksamheter/handelsområden att etablera
sig, vilket kan bidra till nya arbetstillfällen
ett nytillskott av bostäder leder till större omsättning på hela
bostadsmarknaden vilket ger fördelar inte bara för nyinflyttade utan även
för redan boende som vill vidare i sin ”boendekarriär”
Kvalitativt innebär Västkust att attraktiva bostadslägen kan tillskapas
konsekvensen av de attraktiva lägena kan bli att Karlstad kan locka nya
inflyttare som i första hand söker bostad men som ”har jobbet med sig”
området kan göras mer tillgängligt för redan boende i Karlstad, kanske
främst i de västra stadsdelarna, vilket också ökar attraktiviteten för de
övriga delarna av staden – kontakten med Vänern och Klarälven förstärks
och relationen till vattenrummet tydliggörs

Västkust – ett område skapat genom delaktighet
Fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust, tas fram i enlighet med planoch bygglagens bestämmelser avseende medborgarinflytande i översiktsplaneringsprocessen. Möjligheter ges för allmänheten att i en demokratiskt genomsiktlig och
öppen process påverka innehållet i översiktsplaneringen.
I efterkommande detaljplanering för de i fördjupningen ingående stadsutvecklingsområdena ges vidare möjligheter till delaktighet och inflytande av planeringen av
dessa områden genom samrådsförfaranden och utställningar av olika detaljplaner på
en mer konkret nivå.
Västkust – ett integrerat område
Den avgörande faktorn för att skapa ett integrerat samhälle menar många forskare är
att kunna erbjuda människor inom socialt segregerade grupper arbete. Detta är
någonting som inte kan påverkas inom ramen för fysisk planering. Däremot är
stadsstruktur, boendeform och upplåtelseform fysiska aspekter som kan ha betydelse
för integration, vilket berörs nedan.
Målgrupperna som vill bo inom Västkust förväntas finnas inom hela samhällsspektrat.
Boendeformen i Västkust kommer med en blandad bebyggelse och blandade
upplåtelseformer att kunna attrahera alla människor. Samtidigt vet vi att nya områden
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med förhållandevis hög ingångskostnad i insats eller hyra kan gör det svårt för
ekonomiskt svagare grupper i samhället, som exempelvis unga familjer att skaffa sig
ett nytt boende i nyproducerade områden. Flyttkedjor uppstår dock vid all
nyproduktion av bostäder och vid studier av flyttkedjor inom det nybyggda
bostadsområdet i Södra Råtorp framkom att varje ny bostad i sig gav upphov till 2
lediga bostäder på den allmänna bostadsmarknaden, och att människor som flyttade
till Södra Råtorp skapade möjligheter för andra människor i efterkommande led att
byta bostad. Möjligheterna att genom fysisk planering styra upplåtelseformer för ny
bebyggelse är mycket små. Då upplåtelseformerna ändå är en betydande del av den
ekonomiska och således även den sociala integrationen i samhället bör andra vägar
kunna tas för att påverka att Västkust blir den blandade stad som avses även gällande
upplåtelseformer. Dessa möjligheter är störst inom de områden där kommunen äger
rådighet över marken.
Västkust – ett jämställt område
Forskning inom jämställdhet inom fysisk planering är relativt begränsad. Detta
innebär att horisontella mål avseende jämställdhet och utvecklandet av metoder för
fysisk planering också är begränsade. Grundläggande för att på sikt skapa en jämställd
stad är att synliggöra likheter och olikheter mellan könen inom den fysiska
planeringen.
Även den demokratiska processen i framtagandet av planen har mycket stor betydelse
i huruvida jämställdhetsaspekter kommer att genomsyra innehållet i fysiska planer.
Mäns och kvinnors förhållningssätt till planeringsfrågor är olika, varför det är viktigt
att se till att både tjänstemän och politiker inom ramen för planeringsprocessen och
planens framtagande och beslut är jämställt. Detta förhållande har uppmärksammats
för Västkust, där en god balans mellan ingående tjänstemän föreligger. Bland annat
har planen handlagts av en kvinna och en man, vilket gett olika infallsvinklar på hur
planens innehåll har fallit ut.
Barnperspektiv
Barns upplevelser av boendemiljön och av förskolor och skolor avgörs hur
utformningen av och tillgången på ytor för lek och rekreation. Med Västkust som en
blandad stadsdel blir barnen en naturlig del av samhället. Gemensamma ytor som
gröna kilar och naturområden kan förutom att anpassas för alla samhällets användare
även användas i pedagogiskt syfte (betade strandängar, dagvattenhantering mm).
Var och hur skolor och förskolor planeras i området kommer att behandlas i
efterföljande detaljplaner, men viktiga inslag är tillgänglighet för alla transporter såväl
som trafiksäkert för oskyddade trafikanter samt närhet till friområden.
Trygghet
Trygghetsfrågor t ex styrs i hög grad hur utformningen blir av gång- och cykelsystem,
belysning etc. I föp Västkust är hållbara transporter varit en grundbult, där inräknat är
ett bra gång- och cykelnät som det kommer att jobbas vidare med i efterföljande
detaljplaner.
Trygghet i ett vidare perspektiv är att vara tillfreds med sig själv och sin tillvaro, där
boendet kan vara en betydande del. Visionen är att Västkust ska bli en bra del av
Karlstad, som hänger ihop i ett sammanhang och innehåller flera funktioner än rent
boende samt tillhanda håller goda miljöer att vistas i.
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Folkhälsa
Rapporter om svenska folkets hälsa, framförallt hos barn och ungdomar, kommer med
jämna mellanrum och då hänvisas ofta undersökningsresultaten till för mycket
stillasittande och dålig kost. Att försöka förbättra folkhälsan genom en fördjupning av
en översiktsplan med de tankarna som grund, är genom att gynna förutsättningar för
fysisk rörelse. Västkust bygger på en vision om en blandad stadsdel med bra gångoch cykelmöjligheter, fritidsområden och nära till vattenaktiviteter.
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