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1 Inledning
1.1 Översiktsplanens syfte
Översiktsplanen är enligt plan- och bygglagen
(PBL) kommunens instrument för planering av en
långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning
samt bevarande och utveckling av bebyggelsen. Lagen kräver att planen ska hållas aktuell och när en
ny översiktsplan tas fram ska kommunen samråda
med allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner
och andra som har väsentligt intresse av förslaget.
Översiktsplanen har således flera olika användningsområden. Planen ska utgöra:
• Kommunens samlade styrdokument för planering, lovgivning och infrastrukturinvesteringar.
• Beslutsunderlag för andra myndigheters planering och prövningar.
• Upplysning och riktningsvisare för allmänheten,
exploatörer och byggherrar om kommunens politiska inriktning för hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras.
• En överenskommelse med staten om att kommunen iakttar miljökvalitetsnormer och tillgodoser
de mark- och vattenområden som staten har klassat som riksintressen enligt miljöbalken.

Översiktsplanen hanterar utvecklingsfrågor
främst ur ett mark- och vattenperspektiv. De
utvecklingsfrågor som inte direkt berör markanvändningen hanteras mer ingående i kommunens
strategiska plan (se kap 2).
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att upprätta juridiskt bindande detaljplaner och bygglov.
Ett tvåårigt arbetsprogram för planer med syfte att
prioritera stadsbyggnadsförvaltningens planuppdrag
antas årligen av kommunstyrelsen. Översiktsplanens inriktning ska vara styrande vid prioritering av
planuppdrag i arbetsprogrammet för planer.
Översiktsplanen ska vidare fungera som samlat
beslutsunderlag för bl.a. lovgivning och prövning
av ärenden enligt miljöbalken.

1.3 jämförelse med tidigare
översiktsplaner
Översiktlig planering är en ständigt pågående verksamhet inom kommunen. Ny kunskap, nya krav, önskemål, förutsättningar och värderingar ställer krav på
att översiktsplanen revideras. Denna översiktsplan blir
kommunens fjärde sedan den första antogs år 1990.
I planen från 1990 redovisades en huvudsaklig utbyggnadsinriktning mot norr och öster med bl.a. Alstershöjden (Norra Kronoparken), Edsgatan, Steffensminne och Välsviken som prioriterade utvecklingsområden. Översiktsplanen från 1997 togs fram under en
lågkonjunktur och präglades därför av en mer försiktig
hållning till Karlstads utveckling. Flera av de områden
som på senare år har bebyggts, t.ex. Vågmästaren, Anneberg, Kasernhöjden och Södra Råtorp pekades dock
ut i planen. Även andra områden där det idag planeras
för ny bebyggelse fanns med i planen, t.ex. Grundviken, Sommarro, och Tyggårdsviken.
Översiktsplanen från 2006 togs däremot fram
under högkonjunktur och planen fick därför en mer
tillväxtorienterad inriktning. Planen tog utgångspunkt i kommunens dåvarande vision Karlstad
100 000. För att öka handlingsfriheten och inte

1.2	Koppling till övrig
kommunal fysisk planering
Denna översiktsplan ersätter kommunens översiktsplan från 2006. Inriktningen i de fördjupade översiktsplanerna för Västkust, Stockfallet-Edsgatan,
Järpetan och Eriksberg (planprocess pågår) bedöms
vara aktuella och gäller tillsvidare inom respektive
planområde.
För närvarande pågår arbeten med en fördjupad
översiktsplan för Dingelsundet och Välsviken,
samt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende
landsbygdsutveckling i strandnära områden (strandskydd). Det tematiska tillägget till översiktsplanen
avseende vindkraft gäller också som en del av översiktsplanen. Dessa kommer vid antagande att gälla
tillsammans med denna översiktsplan.
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1.4	Planeringshorisont
Översiktsplanen ska ge vägledning och förankring
för kommunens långsiktiga utveckling. Plan- och
bygglagen reglerar inte hur långt framåtblickande
en översiktsplan ska vara, och kommunen har
heller inte i de tidigare översiktsplanerna beslutat
om någon bortre gräns för planens genomförande.
Översiktsplanen syftar till att visa hur marken och
vattenområden bör användas för att uppnå visionen
Livskvalitet Karlstad 100 000. Översiktsplanens bortre tidsmässiga gräns infaller därmed då visionen är
uppfylld. Vid en jämförelse av kommunens befolkningsmål och befolkningsprognos beräknas kommunen att uppnå 100 000 invånare mellan år 2030
och 2035. Översiktsplanens planeringshorisont är
därmed mellan 20 och 25 år. Översiktsplanen ska
aktualitetsförklaras under varje mandatperiod och
kommer att revideras när den inte längre bedöms
vara aktuell. Översiktplanens inriktning kommer
med stor sannolikhet ändras vid kommande revideringar i takt med att preferenser förändras och att
ny kunskap och nya förutsättningar utvecklas.

skapa låsningar lyftes redovisningen till en högre
generaliseringsnivå. Planen skulle ange en strategisk inriktning utan att vara mer detaljerad än vad
det aktuella planeringsläget medgav. Ett flertal
utvecklingsområden presenterades utan att inbördes
prioriteras. En huvudprincip var den trekärniga
staden, dvs. att staden skulle växa utifrån utvecklingsnoderna i centrum, Bergvik och Välsviken.
Det går att utläsa en tydlig trend i Karlstads bebyggelseutveckling och översiktsplanering. Exploateringsintresset har successivt förskjutits från stadens norra och östra delar till stadens centrala delar
och mer vattennära områden. Den ökade efterfrågan
på strandnära boendemiljöer samt nedläggningen
av industrier i vattennära lägen ligger till stor del
bakom denna utveckling. Den tidigare förordade
trekärniga stadsstrukturen har tonats ned i denna
översiktsplan. Grönområdens attraktionskraft och
betydelse för folkhälsan har tydliggjorts i jämförelse med den tidigare översiktsplanen. Paradoxen
att samtidigt öka Karlstads kontakt med Vänern
och Klarälvsdeltat och att planera med hänsyn till
översvämningsriskerna utgör en stor utmaning för
planeringen av Karlstads utveckling.

Mål - och prognosår för Livs kvalit et Karls tad 1 0 0 0 0 0

100 000

Prognos
Mål

90 000

85 000

80 000

6

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0
2009

Invånare

95 000

År

1.5 Översiktsplanens
markanvändningsanspråk
Karlstads nuvarande befolkning är drygt 85 500
invånare. Det krävs ytterligare 14 500 invånare för
att uppnå 100 000 invånare.
Beräknat utifrån kommunens bostadsmarknadsanalys och boendeplanering1 behöver översiktsplanen reservera mark för cirka 7900 nya bostäder för
att uppnå 100 000 invånare, utöver de cirka 2700
som finns med i kommunens nyproduktionslista för
pågående och antagna planer 2009-2013.
Utöver nya bostäder krävs även nya områden för
verksamheter och handel samt för viss ny infrastruktur. I en växande stad är det även viktigt att
den övergripande strukturen för grön- och rekreationsområden pekas ut i översiktsplanen.

sorg och skola. En tydlig prioritering underlättar
även för exploatörer och byggherrar, som länge har
efterfrågat en ökad tydlighet från kommunen om
var och när exploatering är önskvärd.

1.7 Obligatoriska
planeringsunderlag
Översiktplanering är en kontinuerlig process i och
med att den ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod. Att revidera översiktsplanen kan dock
vara en krävande och omständig process. Därför
är det en fördel om kommunen har aktuellt och
relevant planeringsunderlag. Sådant planeringsunderlag är ofta till stor nytta även för planering och
operativa verksamheter inom berört sakområde.
Med anledning av detta ska det säkerställas att
kommunen alltid har aktuella och planeringsanpassade underlag för:
•
Bostadsplanering
•
Markbehov för näringslivet
•
Risk- och sårbarhet
•
Energi
•
Transporter och trafik
•
Naturvård och grönstruktur
•
Kulturmiljö och arkitektur

1.6 Behov av prioritering
Översiktsplanen ska erbjuda flera olika typer av
utvecklingsprojekt, men inte överallt samtidigt.
En översiktsplan med en tydlig utbyggnadsinriktning skapar förutsättningar för ett effektivt
utnyttjande av kommunens resurser avseende t.ex.
VA, fjärrvärme och kollektivtrafik. Det underlättar
prioriteringen av planuppdrag samt planering för
andra kommunala verksamheter som t.ex. barnom1. Bostadsbyggande i Karlstads kommun (2009) & Mål och riktlinjer
för bostadsplanering (2007)
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2 Visionen som riktningsvisare
Vår vision, strategiska plan och värdegrund utgör tillsammans kommunens styrmodell och har varit utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen.

2.1.1	Den goda gröna staden

År 1998 formulerades visionen Karlstad 100 000.
Visionen har tjänat som en riktningsvisare, en kompass, för kommunens utvecklingsarbete. I december
2007 ändrades visionen till Livskvalitet Karlstad
100 000. Syftet med förändringen var att förtydliga
helhetsperspektivet i visionen samt att tydliggöra
att det är kommuninvånarna som är grunden för
tillväxten och välfärden i kommunen. Inriktningen
i Livskvalitet Karlstad 100 000 formulerades mot
bakgrund av de förutsättningar och de utmaningar
som redovisas nedan.

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt.
Ekologiskt tänkande bidrar till en positiv livsmiljö
som märks i olika sammanhang. Karlstad är en
innovativ kommun som ligger långt framme vad
gäller att stimulera en hållbar utveckling. Karlstad
erbjuder gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven
och Vänern.
2.1.2	Attraktiv stad

Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostadsoch utbildningsort. Kommunen bidrar till att fler
jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad.
All utveckling bygger på möten mellan människor.
Kommunen skapar förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten
och resor.

2.1	Vision Livskvalitet
Karlstad 100 000 – översiktsplanens utgångspunkt
Grundtanken i visionen innebär att det är kommuninvånarna som är grunden för tillväxten och
välfärden i kommunen. Att öka kommuninvånarnas
trivsel och stolthet över sin stad är därför kommunens viktigaste mål. Därutöver fokuserar kommunens tillväxtarbete på följande tre målgrupper:
• Studenter
• Människor med konkurrenskraftig kompetens
• Besökare

2.1.3	En stad för alla

Karlstad ska vara en bra och vacker stad att leva
i för människor i alla livets skeden. Karlstad ska
vara en omtänksam stad där människor känner sig
trygga och välkomna. Kommunen arbetar aktivt för
ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv.
Det är något som berikar vår stad. I Karlstad främjas en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Kommuninvånarna är Karlstads viktigaste
resurs.

Till visionen hör de fyra ledstjärnorna En attraktiv
stad som växer, En stad för alla, Den goda gröna staden
och En kommun i gott skick. De tre första ledstjärnorna utgör var sitt ben inom hållbarhetsperspektivet,
medan ledstjärnan En kommun i gott skick berör
all kommunal verksamhet.
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2.2 Kommunens styrmodell
I januari 2010 antog kommunstyrelsen en ny styrmodell. Modellen, i form av en strategisk plan, fastställer fem prioriterade målområden; Tillväxt, Attraktiv stad, Utbildning och kunskap, En stad för alla
och Den goda gröna staden. Inom varje område har
mål och indikatorer tagits fram som också presenteras i tre olika strategiska dokument; Tillväxtstrategi,
Folkhälsostrategi och Miljö- och klimatstrategi.

2.1.4	En kommun i gott skick

En välskött kommun, med bra service och stabil
ekonomi, lockar både människor och företag. Det är
en av de viktigaste insatserna kommunen kan göra
för att skapa bra förutsättningar för såväl näringsliv
som privatpersoner. Karlstad ska vara en pålitlig
kommun. Ett antal inriktningsmål för respektive
ledstjärna användes för att bestämma översiktsplanen utbyggnadsinriktning. Dessa redovisas i planens miljökonsekvensbeskrivning och härstammar
från relevanta kommunala sektorsprogram.”

Karlstads kommuns styrmodell - den Strategiska planen med de tre hållbarhetsstrategierna: Tillväxtstrategin, Folkhälsostrategin
samt Miljö- och klimatstrategin utgör den samlade politiska styrningen från kommunledningen gentemot nämnderna. Översiktsplanen
är underordnad den strategiska planen.
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3 Bakgrund och nulägesbeskrivning
3.1	Historik
Karlstad ligger där Klarälvsdeltat mynnar ut i norra
Vänern. Det strategiska läget medförde att tingsoch marknadsplatsen vid Tingvalla utvecklades.
Karlstad fick sitt nuvarande namn efter att ha fått
sina stadsprivilegier av hertig Karl år 1584. Tack
vare det centrala transportläget som utskeppningsplats för Klarälvens och Fryksdalens stora bruks- och
skogsbygder, har Karlstad haft en stor betydelse
för den omkringliggande bygden. Karlstad blev
stiftstad 1647 och residensstad 1779. Karlstad har
därmed en lång tradition som Värmlands centralort.
Karlstad kom med tiden att utvecklas till en
medelstor stad med handel, företag, administration
och med ett omland med mindre tätorter och landsbygd. På 70-talet införlivades grannkommunerna
Nor, Grava, Nyed och Östra Fågelvik med Karlstad. De tidigare centralorterna Vålberg, Molkom,
Väse och Skattkärr utgör nu kommunens mindre
tätorter och fungerar som centra för sina respektive
omland. Skåre har med tiden mer eller mindre integrerats med Karlstads stadsbygd.

riga Sverige står för resten av befolkningsökningen.
Vid en jämförelse med riket i övrigt har kommunen en större andel invånare i åldrarna mellan
20-30 år, medan andelen barn och ungdomar samt
andelen 35-60 är mindre än i riket som helhet. En
förklaring till detta är att Karlstad attraherar studenter samt unga vuxna från resten av Värmland,
men förlorar nyutexaminerade studenter och småbarnsföräldrar. Studenterna flyttar huvudsakligen
till storstads- och tillväxtregioner medan småbarnsföräldrarna väljer att köpa billigare hus i Karlstads
närbelägna kranskommuner.

3.3 Bebyggelseutveckling
Staden Karlstad har utvecklats från en stadsbildning på Tingvallaön. Så sent som vid den stora
branden år 1865 låg huvuddelen av staden mellan
Klarälvens två huvudarmar. Endast mindre områden med bebyggelse hade utvecklats utanför dessa
gränser. Sedan dess har staden vuxit åt alla håll –
norrut längs Klarälven, västerut längs den västra
älvgrenen och E18 och österut längs östra infarten.
Staden har genom torrläggning och utfyllnader
även vuxit söderut i deltalandskapet.
Sedan 60-talet har tillkommande bebyggelse till
stor del skett längre från centrum. Kronoparken,
Rud, Gruvlyckan, Våxnäs och de utbredda villaområdena i Henstad och Hultsberg är exempel på
denna utveckling. Med ökande avstånd från centrum försvåras möjligheterna att upprätthålla goda
samband i staden och kraven på trafiklösningar
ökar. Kronoparken och universitetet har t.ex. i princip endast E18 som koppling till stadens centrum.

3.2 Befolkningsutveckling
Vid slutet av 1500-talet hade staden drygt 1200
invånare. År 1865, då den senaste stora branden
ägde rum, hade staden ca 5 000 invånare och år
1900 hade befolkningen ökat till 12 000 personer.
År 1959 bodde 55 000 personer inom det område
som idag utgör Karlstads kommun och 1990 var
invånareantalet drygt 76 000. Vid millenniumskiftet passerades 80 000 och vid årsskiftet 2010/2011
hade kommunen 85 753 invånare. Befolkningsmässigt är Karlstad Sveriges 21:a största kommun
och kan befolkningsmässigt jämföras med exempelvis Halmstad, Växjö, Gävle, Eskilstuna och Luleå.
Den största delen av kommunens befolkningsökning består av inflyttade värmlänningar. Även
inflyttning från utlandet står för en relativt stor andel
av ökningen. Födelseöverskott och flyttnetto mot öv-

3.4	Karlstads regionala roll
och omvärld
Karlstad ligger ca 30 mil från Stockholm, 25 mil
från Göteborg och 25 mil från Oslo. Trots att det
endast är cirka 11 mil till Örebro, som är närmaste
större regioncentrum, har skogsområdena kring
10

Kilsbergen fungerat som en barriär mellan de båda
landskapen och länen. Kommunikationerna har
inte varit tillräckligt goda för att på ett effektivt
sätt kunna koppla ihop de båda regionerna. I söder
bildar Vänern en barriär mot Västra Götalands län.
Karlstad är residensstad och den enda större staden i Värmlands län. De långa avstånden till större
städer bidrar till att tydliggöra Karlstads roll som
regional centralort. De två näst största kommunerna i länet är Arvika med cirka 26 000 invånare
och Kristinehamn med cirka 24 000 invånare. De
övriga kommunerna är relativt små, vissa är till
och med mindre än enskilda stadsdelar i Karlstad.
Karlstads andel av länets befolkning har ökat från
24,9 procent år 1968 till 31 procent år 2009. Det
faktum att Karlstads kommun ökar i både absoluta
och relativa tal innebär att rollen som regional tillväxtmotor blir allt tydligare.
Karlstad utgör en så kallad FA-region (funktionell
analysregion) som består av kommunerna Karlstad,
Hammarö, Kil, Forshaga, Grums, Kristinehamn,
Munkfors, Sunne, Arvika, Säffle och Åmål. Med
FA-region avses den ”vardagsregion” som flest
människor berörs av genom dagliga resor till och
från arbetet. Samtidigt är FA-regionen företagens
huvudsakliga rekryteringsområde för arbetskraft.
Befolkningen i den gemensamma FA-regionen uppgick 2008 till 226 738 personer. Länets befolkning
uppgick 2008 till 273 374 personer. Antalet förvärvsarbetande som pendlar till Karlstads kommun
uppgår till cirka 14 000. Ungefär hälften så många
pendlar ut från kommunen.
Inom tre mil från Karlstad ligger Hammarö,
Forshaga, Kil och Grums kommuner som tillsammans med Karlstad utgör den så kallade Karlstadsregionen och har en i princip gemensam bostads- och
arbetsmarknad. Förutom ovanstående kommuner
gränsar Karlstad även till Kristinehamns, Storfors,
Filipstads och Hagfors kommuner.
Sedan lång tid tillbaka finns ett samarbete mellan kommunerna i Karlstadsregionen inom olika
samhällsområden. Samarbetet har bl.a. resulterat i
ett gemensamt räddningstjänstförbund och samordnade aktiviteter vad gäller kommunikations- och
infrastrukturplanering och medverkan i EU-projekt.
Därutöver är bilaterala kontakter vanligt förekommande. Hammarö och Karlstad har exempelvis
ett gemensamt frågekomplex i den fysiska planeringen. Det rör t.ex det planerade naturreservatet
Klarälvsdeltat och förbindelsevägarna (väg 236

och väg 554) som har stor betydelse inte minst
för transporter till och från de tunga industrierna
i Skoghall. Bebyggelseutvecklingen i Forshaga
påverkas av verksamheten vid Karlstad flygplats
och de flygvägar som beslutas av Transportstyrelsen.
Därutöver medverkar Karlstad i flera olika samarbeten kring Vänern, bland annat inom översvämning,
skärgårdsutveckling, laxfond, näringslivsfrågor med
mera.

3.5	Kommunikationer
Kommunikationsmässigt ligger Karlstad längs
stråket Stockholm-Oslo med E18 som huvudförbindelse på vägsidan och med Norge/Vänerbanan/
Värmlandsbanan/Kongsvingerbanan som järnvägsförbindelse. Värmlandsbanan mellan Laxå och
Charlottenberg är en del av den Nordiska Triangeln, som är ett av EU prioriterat projekt som syftar
till att minska restiderna mellan de Nordiska huvudstäderna och kontinenten. På sträckorna kring
Karlstad finns standard- och kapacitetsproblem som
behöver lösas. I kommunen finns också en flygplats
med linjetrafik till Stockholm och Köpenhamn
samt chartertrafik. Karlstads hamn är en av de
större i Vänern och hanterar omkring 800 000 ton
gods per år.
De gemensamma intressena mellan kommunerna
har resulterat i att man arbetar tillsammans för
att utveckla kommunikationsstråken. Exempelvis
medverkar Karlstad och Kristinehamn i den s.k.
E18-gruppen, som arbetar för att förbättra vägoch järnvägsförbindelserna i första hand i stråket
Karlstad-Örebro men också i det större perspektivet
Stockholm-Oslo. Karlstad deltar också, tillsammans med bl.a. Kils och Grums kommuner, sedan
lång tid i Projekt Norge/Vänerlänken som arbetar för snabbare och tätare tågförbindelser mellan
Göteborg-Oslo/Karlstad. Ett motsvarande samarbete finns också i Partnerskap Bergslagsbanan,
där länsstyrelser och kommuner samverkar för att
åstadkomma en upprustning av Bergslagsbanan
(Gävle-Ställdalen-Kil/Frövi) till hög standard för i
första hand godstrafik. Värmländska kommuner som
deltar är Filipstad, Forshaga, Karlstad och Kil.
3.6	Näringsstruktur
Karlstads strategiska transportläge för bland annat
skogsråvaror har gett avtryck på branschstrukturen
i kommunen. Traditionellt sett har näringslivet
i kommunen och regionen dominerats av skog,
massa, papper och handel.
11

Karlstads kommun
Karlstadsregionen
Karlstads FA-region
Värmlands län
Restid bil
Restid kollektivt
Torsby
62

Hagfors
E45

26

Charlottenberg

Oslo

Munkfors

Sunne
3:1
5

61

Filipstad

Arvika

E18

63

Kil

3:0
0

Karlstad

Årjäng
Grums

Storfors

Forshaga

Skoghall

E18

3:30

1:25

1:45

Kristinehamn
26

Örebro

Stockholm

2:20

3:1
0

Säffle
Åmål

2:40

E45

Göteborg

Karlstads regionala kontext. Karlstad fungerar som motor för såväl Karlstadsregionen, länet och FA-regionen. FA-regionen inbegriper även
Åmåls kommun i Västra Götalands län. Bilden visar även restider med bil och tåg till Örebro, Stockholm, Oslo och Göteborg. Målet är 1
timma till länets huvudorter och Örebro samt 2 timmar till Stockholm, Oslo och Göteborg.
Lokala tillgångar ur ett regionalt perspektiv

• Karlstads universitet med högre utbildning
och forskning

• Stark ICT-sektor (Compare) med stark tillväxt,
verkstadsindustri (Stål & verkstad och Paper
Province), stark och växande handel (Visit
Värmland)
• Diversifierat näringsliv

• Närhet till vatten, Vänern och Klarälvsdeltat,
ett rikt kultur-, nöjes- och idrottsutbud (Visit
Värmland)

• Flygplats

• Regionalt centrum och viktig arbetsmarknad
Källa: Regionalt utvecklingsprogram (2009-2013)
– Värmland växer och känner inga gränser ”

• Gynnsamt läge för samordning mellan olika
transportslag
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Tillverkningsindustrin har de senaste åren haft
låg tillväxt mätt i antal sysselsatta. Tidskriften
Foreign Direct Investment har emellertid tilldelat
Karlstadsregionen/Värmland utmärkelsen ”European Region of the Future 2006/2007” i området
Norra Europa. Många internationella aktörer är aktiva i Karlstad och en betydande del av näringslivet
har utländska ägare. Fokus ligger i dag främst på
skogsrelaterade företag, där ansträngningar görs för
att företagen i Karlstad ska utveckla mer förädlade
produkter, det vill säga från skog till förpackning
och design. Jämfört med motsvarande kommuner
har Karlstad en förhållandevis låg andel anställda
inom forskning och utveckling. Universitetet utgör
en viktig del i att öka andelen anställda inom forskning och utveckling samt att bredda tjänstesektorn.
Klustersatsningarna inom Paper Province och nätverket Compare (ICT-sektorn, informations- och kommunikationsteknologi) har varit framgångsrika och
stärkt det lokala- och regionala näringslivet. Paper
Province blev utnämnt till ett av Europas ”Top
European Clusters in High Innovative Regions” av
European Cluster Observatory år 2007.
Karlstad har också en stark profil som handelsstad med en omfattande centrumhandel och ett av
Sveriges större handelsområden, Bergvik köpcenter.
Handeln i Karlstad omsatte ca 6,8 miljarder kronor
år 2007 och Karlstad blev ”årets handelskommun”
år 2008. Hittills har Karlstad lyckats att balansera
handelsutvecklingen i centrum och utvecklingen av
externhandeln. Under 2009 placerade sig Karlstad
på andra plats i utnämningen av Årets stadskärna.

kraft, samt att företag och hushåll kan dra nytta av
de skalfördelar som uppkommer genom att fasta
kostnader kan fördelas på flera. Stora marknader
utökar underlaget för mer specialiserade tjänster
och verksamheter som i sin tur attraherar ytterligare inflyttare och investeringar. Som Värmlands
tillväxtmotor är det därför rimligt att Karlstads
kommun har en vision som syftar till att växa.
Utmaningar:
• Attrahera inflyttare genom ökad livskvalitet
och attraktiva livsmiljöer.
• Minska utflyttningen, särskilt av nyexaminerade studenter.
3.8.2	Tillgänglighet och regionförstoring

Som regional tillväxtmotor är Karlstad en relativt
liten kommun i ett glesbebyggt län. Utöver att
kommunen vill öka till 100 000 invånare är det
därför viktigt att den funktionella regionens storlek
ökar. Regionförstoring skapas genom snabbare
kommunikationer och en ökad pendlingsvilja.
Större funktionella regioner innebär att företag kan
välja bland ett mer diversifierat utbud av arbetskraft samtidigt som individer slipper flytta för att
byta jobb inom regionen.
Utmaningar:
• Förbättrade kommunikationsmöjligheter till
övriga länet och större omgivande marknader,
såväl nationella som internationella.
• Dagens transportsystem ger upphov till diverse
miljöproblem. Det är därför viktigt att regionförstoringen så långt möjligt skapas genom
hållbara transportsystem.
• Förbättrad intermodalitet (övergångar mellan
transportslag) är avgörande för att det effektivaste och miljömässigt bästa transportslaget ska
väljas, för såväl godstransporter som personresor.

3.7 Översvämningsrisk
Karlstads läge vid Klarälven och Vänern utgör en
viktig attraktionskraft. Detta märks inte minst på
det stora intresset för att bygga och bo i vattennära lägen. En stor del av staden är byggd genom
utfyllnader av deltalandskapet på sediment från
Klarälven. På grund av stadens läge har Karlstadsborna länge levt med riskerna för översvämningar.
Läget innebär en dubbel utmaning när det gäller
översvämning, dels högt vattenstånd i Vänern och
dels höga flöden i Klarälven.

3.8.3	Humankapital och attraktiva
livsmiljöer

Kunskaps- och serviceinnehållet i produktionen
har ökat tack vare övergången från industrisamhället till kunskapssamhället. Företagen blir därmed
mindre bundna till en viss plats. Under industrisamhället var den viktigaste lokaliseringsförutsättningen närhet till råvaror eller energi. Övergången
till kunskapssamhället innebär att behovet av
välutbildad arbetskraft nu utgör den viktigaste
lokaliseringsförutsättningen för tjänsteföretag och

3.8	Utmaningar – nya
förutsättningar för tillväxt
3.8.1	Storleken har betydelse

Större regioner växer idag snabbare än mindre regioner. Förklaringen är att stora regioner innehåller
ett mer diversifierat utbud av kvalificerad arbets13

kunskapsbaserad tillverkningsindustri. Detta är en
förklaring till varför företag med stort behov av välutbildad arbetskraft koncentrerar sig till storstäder,
regioncentra och universitetsorter.
Vid studier av hushållens flyttorsaker har det
konstateras att platsens attraktivitet och livsmiljö
har blivit allt viktigare. Människor flyttar i högre
utsträckning till attraktiva platser och företagen
flyttar i sin tur dit det finns kompetent arbetskraft.
För att 100 000 invånare ska vilja bo i kommunen
krävs därför satsningar på kommunens och regionens attraktionskraft. I och med att studenter och
personer med konkurrenskraftig kompetens utgör en
viktig lokaliseringsfaktor för företag är det angeläget
att kommunens livsmiljöer särskilt attraherar dessa
grupper.
Enkätundersökningen Karlstads kommuns framtida
utveckling (2006) syftade till att ge invånarnas syn
på vad som utgör attraktiva boende- och livsmiljöer
i Karlstad. Undersökningen visade att de centralt
belägna stadsdelarna Norrstrand, Sundsta, Klara,
Herrhagen och Haga ansågs vara mest attraktiva,
särskilt inom kategorin unga vuxna och studenter.
Bland småhusområdena var det de relativt centralt
belägna villakvarteren i Romstad, Råtorp, Strand,
Marieberg och Färjestad som var mest attraktiva.
Det var inte närheten till stadsutbudet och arbetsplatser som gjorde boendemiljöerna attraktiva, utan
snarare områdenas karaktär. I centrum värderades
ett rikt utbud av kultur och nöjen högt. Närhet till
grön- och rekreationsområden och vatten ansågs vara
viktiga attraktionsfaktorer. Närhet till grönområden
värderades något högre än närheten till vatten.

3.8.4 Behåll studenterna

Som konstaterats ovan är humankapitalet en
mycket viktig tillväxtfaktor. Idag flyttar drygt 40
procent av studenterna vid Karlstads universitet
från länet efter avslutande studier. Av de värmlänningar som studerar vid andra universitet flyttar
endast cirka en tredjedel tillbaka till länet. Karlstad
och Värmland lider således av ett nettounderskott
på nyexaminerade studenter. Efter 30 års ålder är
det få flyttningar som sker mellan olika arbetsmarknadsregioner. Har man väl nått denna ålder
är sannolikheten stor att man bor kvar på samma
ställe eller i dess närhet.
Utmaningar:
• Utveckla stadsmiljöer, boendemiljöer och
boendealternativ som attraherar studenter och
unga vuxna.

3.9 Utmaningar –
Klimatanpassning
3.9.1 Översvämning

Den nya kunskapen om klimathot och översvämningsrisk som har framkommit under senare år
ändrar kommunens planeringsförutsättningar och
bör därför avspeglas i kommunens översiktsplanering och övriga fysiska planering.
När ny bebyggelse planeras finns en chans att
utforma både bebyggelse och omgivningar med
hänsyn till översvämningsriskerna. Det är svårare
att i översiktsplanen hantera riskerna kopplade till
befintlig bebyggelse, infrastruktur och naturmiljöer
som riskerar att utsättas för ökade påfrestningar.

Utmaningar:
• Öka Karlstads urbana kvaliteter samt utbudet
av butiker och nöjesliv i centrum.
• Öka tillgången till grönområden och stränder.  
• Öka bebyggelsens täthet och stadsmässighet.  
• Utforma nya småhusområden med kvartersstruktur och tomtstorlek liknande de i Romstad, Strand, Råtorp, Färjestad och Marieberg.

Utmaningar:
• Översiktsplanen anger en inriktning som medger att Karlstad ska kunna fortsätta att utvecklas på ett ändamålsenligt sätt utan att riskera
samhällsviktiga funktioner.
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4 Karlstads framtida
bebyggelseutveckling
4.1	Stadsbyggnadsprinciper
Följande stadsbyggnadsprinciper har fastställts för
att säkerställa att Karlstads bebyggelseutveckling
lever upp till översiktsplanens planeringsinriktning:
• Ökad Väner- och vattennärhet
• Planera med översvämningshänsyn
• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt
färdmedel till rätt resa
• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden

samt delar av Västkust och Välsviken kan bebyggelse tillkomma först efter att erforderliga förebyggande åtgärder har vidtagits. I översvämningshotade områden ska detaljplaner föregås av riskanalyser
som bedömer riskerna och ger förslag på åtgärder.
Åtgärder kommer att krävas även för förtätningsprojekt i områden med översvämningsrisk.
Inriktning och ställningstaganden för översvämningshänsyn redovisas i kapitlet Risk, miljö,
säkerhet och hälsa i avsnitt 8.

4.1.1 Ökad Väner- och vattennärhet

4.1.3 Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa

Karlstads läge vid Vänern och Klarälvsdeltat är
en konkurrensfördel som tydligare bör avspeglas i
översiktsplanens inriktning. Idag har Karlstad en
god koppling till Klarälven medan tillgängligheten
till Vänern kan ökas väsentligt. Översiktsplanens
mål är därför att öka tillgängligheten till Vänern
och Klarälven ytterligare, utan att förvärra översvämningsproblematiken.
För att öka tillgängligheten till Vänern och
Klarälven pekas områdena Västkust, Välsviken,
Jakobsberg, Inre Hamn, Tormestad, Busterud och
Eriksberg ut i översiktsplanen. En upplevelseanläggning föreslås vid Skutberget för att ytterligare
stärka kopplingen till Vänern.

Biltrafik och vägtransporter gör idag av med stora
mängder energi och ger upphov till bland annat
trafikskador, trafikbuller, växthusgaser, luftföroreningar och förorenat trafikdagvatten. Även i en tät
stad finns det behov av såväl person- och godstransporter. De transporter som sker bör därför genomföras med rätt trafikslag så att resan blir effektiv och
att dess påverkan blir så liten som möjligt.
I Karlstad sker idag en allför stor andel resor
med bil. Hela 65 procent av Karlstadbornas resor görs med bil. Bilresornas andel av den totala
reslängden är 79 procent. Förutom för resor under
1 km är bilen det totalt dominerande färdmedlet,
även på korta sträckor med goda förutsättningar för
mer hållbart resande2.

4.1.2	Planera med översvämningshänsyn

Karlstads läge vid Klarälvsdeltat och Vänern gör
staden känslig för översvämningar. Den ökade kunskapen om översvämningar och klimatpåverkan gör
det ännu viktigare att beakta översvämningsproblematiken vid fysisk planering.
Analyser och simuleringar har genomförts inom
ramen för arbetet med kommunens översvämningsstrategi. Dess riktlinjer för kommande planering
ligger till grund för översiktsplanens ställningstaganden om bebyggelsens lokalisering. Inom de
föreslagna stadsutvecklingsområdena i Jakobsberg,
Inre hamn, Skutberget, Tormestad, Resecentrum
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Källa: Attityd och resvaneundersökning (2004), Trivector AB
2. Attityd och resvaneundersökning (2004) – Sammanställning av
resultat för Karlstads kommun, Trivector AB.
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4.1.4	Förädla och förtäta staden utan att
försämra tillgången till grönområden

År 2006 antog kommunfullmäktige kommunens
transportstrategi (framtagen enligt TRAST3). Syftet
med strategin är att minska tranportbehoven och skapa
ett mer balanserat transportsystem, där bussens och
cykels konkurrenskraft ska främjas jämfört med bilens.

Stadsbyggandet har under stora delar av 1900-talet baserats på idén om att stadens funktioner ska
separeras från varandra och knytas ihop av olika
trafiksystem. I de flesta svenska städer har det inneburit att städerna anpassats till bilen och att nya
stadsdelar har lokaliserats på jungfrulig mark längs
trafikleder i städernas utkanter. De stora avstånden
har glesat ut stadens funktioner och försämrat underlaget för handel, service och nöjesliv i centrum.
Utglesningen har bidragit till ett ökat bilberoende, försämrad konkurrenskraft för kollektivtrafik
gentemot bilen och en konkurrensfördel för externa
handelsetableringar. I takt med en ökad efterfråga
av centralt boende och ett urbant nöjesutbud, samt
en ökad medvetenhet om bilsamhällets negativa
konsekvenser, har trenden inom samhällsbyggandet
kommit att förändras. Att bygga staden inåt har
istället blivit ett mål för många kommuners stadsutveckling.
Att bygga staden inåt innebär i många fall att nya
stadsdelar tillkommer i områden som tidigare har
haft en annan markanvändning (så kallade ”gråytor”).
Inre Hamn och Tormestad är exempel på sådana
omvandlingsområden. Att bygga staden inåt innebär
i många fall även förtätning, det vill säga byggande
på lucktomter, parkeringsplatser, vägområden och så
vidare. Förtätning kan även innebära tillbyggnader
på redan befintliga byggnader.
Tack vare omvandling och förtätning kan stora
investeringar undvaras genom att redan befintliga
försörjningssystem och infrastruktur utnyttjas
(exempelvis gator, ledningar, fjärrvärme, busslinjer,
skolor m.m.). Genom omvandling eller förtätning
behöver tillkommande bebyggelse inte ske på bekostnad av tätortsnära jordbruks- eller naturmark.

M å l f ö r ce ntral orte ns karaktär
Målbeskrivning

Mål 2030

Ökad täthet i bebyggelsen

Andelen invånare som har
maximalt 4 km till centrum eller tätortscentrum ska öka.

Öka cykelns konkurrenskraft
mot bilens för korta resor vid
lokalisering av nyexploateringar

60 procent av tillkommande
antal invånare ska ha en
restidskvot under 1,5 (dvs
50 procent längre restid med
cykel än bil)

Öka kollektivtrafikens konkur- 95 procent av tillkommande anrenskraft mot bilens vid lokali- tal invånare ska ha en restidsseringar av nyexploateringar
kvot under 2 (dvs dubbel restid
med buss jämfört med bil)

Det är angeläget att Karlstad minskar transportbehoven och andelen korta bilresor. För att uppnå
målen krävs att Karlstad blir en mycket bättre
stad för cykel- och busstrafik. Sammantaget skapar
detta trivsammare livsmiljöer och minskar trafikens
miljöpåverkan. Ökat cyklande bidrar dessutom till
förbättrad folkhälsa.

Målbild för kommunens persontransporter
3. TRAST (Trafik för en attraktiv stad) är Sveriges kommuner och
Landstings, Vägverkets och Boverkets allmänna råd för trafikplanering.
Där finns förslag om att kommunerna ska anta egna transportstrategier
enligt den modell som Karlstads kommun har tillämpat.

Typ av förtätning

Ställningstagande

Villkor att beakta

På ”gråytor” (industrimark m.m.)

Normalt sett acceptabelt

Relation till omgivande bebyggelse

På parkeringsplatser (och motsv.)

Kan vara acceptabelt

Relation till omgivande bebyggelse och
tillgång till parkeringsplatser

Obebyggda tomter

Oftast önskvärt

Vid vägområden

Kan vara acceptabelt

Buller och relation till omgivande bebyggelse

Grönområden

Kan vara acceptabelt

Enligt riktlinjer för ianspråktagande av
grönområden i Karlstads tätort (se avsnitt
7.7.6.)

Byggande av höga hus

Kan vara acceptabelt

Platsens karaktär, rutnätsstadens höjdskala

Påbyggnad av hus

Kan vara acceptabelt

Rutnätsstadens höjdskala, relation till
omgivande bebyggelse
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Genom förtätning förbättras förutsättningarna för
nöjesetableringar, kulturinstitutioner och butiker i
centrum. Centrala boendemiljöer och ett förbättrat
urbant nöjes- och serviceutbud är sådant som visionens prioriterade målgrupper efterfrågar.
Förtätning kan dock medföra negativa konsekvenser i form av ökat trafikbuller, påverkad utsikt,
påverkan på värdefulla kulturmiljöer och eventuellt
ianspråktagande av grönområden inom tätorten. I
många fall innebär omvandling och förtätning även
kostnader i samband med exempelvis sanering av
markföroreningar från tidigare verksamheter.
Förtätning bidrar till en hållbar utveckling om
den sker på rätt sätt. Förätning och omvandling av
”gråytor” är eftersträvansvärt så länge inte viktiga
grönområden tas i anspråk eller att översvämningsproblematiken förvärras. Förtätning bör heller inte
ske på bekostnad av viktiga offentliga platser eller
idrottsplatser.
I Karlstad förordas förtätning i lägen som ökar
förutsättningarna för hållbart resande och energiutnyttjande. I nedanstående kartbild anges ett
förtätningsområde som är fjärrvärme- och kollektivtrafikförsörjt (högst 300 meter till busshållplats).
Dessutom är förtätningsområdet inom 4 kilometers
cykelavstånd till centrum.

Förtätning inom det utpekade förtätningsområdet är eftersträvansvärd eftersom det ökar underlaget
i centrum, minimerar transportarbetet, ökar underlaget för kollektivtrafiken och drar nytta av befintlig
infrastruktur. Förtätning inom området är generellt
positiv eftersom den drar nytta av befintlig infrastruktur och ökar underlaget för kollektivtrafiken.
Förtätning och omvandling kan även vara acceptabel på andra platser, särskilt om den tillkommande
bebyggelsen kompletterar det befintliga utbudet.
Alla förtätningsprojekt ska prövas mot riktlinjerna
för ianspråktagande av grönområden (avsnitt 7.7.6),
översvämningsstrategins riktlinjer för byggande och
planering (avsnitt 8.1) samt villkoren i tabellen ovan.
I takt med att globalisering av trender och en mer
likriktad arkitektur kommer det att vara allt viktigare att bygga vidare Karlstad med utgångspunkt i
dess särart och speciella karaktärsdrag.

4.2	Utbyggnadsinriktning
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling
av stadens centrala delar samt stadens randzoner där
ökad Väner- och älvkontakt kan uppnås. Förädlingen och förtätningen av den befintliga stadsstrukturen ska fortsätta. Karlstads framtida utveckling ska
inte förvärra översvämningsproblematiken eller ske
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prioriteras huvudsakligen för att säkerställa utbudet
av större småhustomter under en längre tid. Norra
Stockfallet möjliggör även för en ny begravningsplats som behöver anläggas inom kort. Bråtebäcken
är det enda större markområden nära staden där
verksamheter av mer störande karaktär kan lokaliseras. Upplevelseanläggningen på Skutberget är
angelägen för att öka Karlstads attraktionskraft och
ett sätt att locka besökare till kommunen och regionen. Så länge hamnverksamhet förekommer på östra
delen av Wermlandskajen kan endast sådan markanvändning som inte påverkar hamnens verksamhet
förläggas till kajens västra del.

på bekostnad av tillgängligheten till viktiga grönoch rekreationsområden.
För att tydliggöra utbyggnadsordningen har
utvecklingen delats upp i tre etapper enligt bilden
och tabellen nedan. Etapp 1 utgör områden där planeringen har påbörjats, eller där behovet är särskilt
stort och där inga särskilda konflikter bör hindra
exploateringen. Etapp 2 utgör områden där ytterligare planering krävs och där frågor återstår att
lösa innan exploatering kan ske. Etapp 3 anger en
önskad utbyggnad som ligger längre fram i tiden.
Ambitionen är att bygga en så funktionsblandad
stad som möjligt. De flesta nya områdena i översiktsplanen anges därför som stadsutvecklingsområden.
Dessa kommer att innehålla såväl bostäder som
verksamheter och handel. Områden med störande
verksamheter kommer att anges som verksamhetsområden. Skutberget anges som upplevelseanläggning,
vilket möjliggör en ny anläggning och en utveckling av den befintliga verksamheten.

4.2.2	Etapp 2

I den andra etappen fortsätter förtätningen av
staden och utvecklingen i delar av Västkust och i
Norra Stockfallet.
Förutsatt att trafiksituationen kring Eriksberg
och Bergvik är löst kan Eriksbergsområdet tas i
anspråk under etapp 2. Området innehåller stora
ytor för handel och verksamheter av olika slag.
Trafiklösningen för Eriksberg säkerställer även tillgängligheten och trafiksäkerheten till Skutberget.
I den andra etappen prioriteras även Jakobsberg. I Jakobsberg finns goda möjligheter att skapa
mycket attraktiva boendemiljöer relativt nära centrum. Innan området utvecklas måste förebyggande
åtgärder vidtas för att lösa översvämningsproblematiken. En ny bro över Klarälven mellan Jakobsberg
och Ullebergsleden bör byggas i samband med
utvecklingen av Jakobsberg.
I den andra etappen prioriteras även Välsviken,
som näst efter Västkust är Karlstads ytmässigt
största stadsutvecklingsområde. Välsviken är ungefär lika stort som Herrhagen, Haga, Tingvallas-

4.2.1	Etapp 1

I den första etappen prioriteras förtätning, resecentrum samt stadsutvecklingsområdena Västkust,
Norra Stockfallet och de delar av Inre hamn som
återstår. I den första etappen ingår även upplevelseanläggningen vid Skutberget och verksamhetsområdet Bråtebäcken. Färdigställandet av handelsområdet vid Välsviken och viss verksamhetsetablering
i närhet skulle även kunna ske i etapp 1.
Västkust är ett så pass stort utvecklingsområde
att stora resurser kommer att behöva läggas där under en längre tid. Tack vare Västkust skulle Bergviksområdet kunna utvecklas från att vara ett renodlat externt köpcentrum till att bli ett integrerat
kommersiellt stadsdelscentrum. Norra Stockfallet
Etapp

Område

Typ

1

Allmän förtätning

Bostäder, handel, kontor, lager m.m.

1

Västkust

Bostäder, kontor, lager, industri m.m.

1

Resecentrum

Bostäder, centrum, kontor, lager m.m.

1

Inre hamn m.m.

Bostäder, centrum, handel, kontor, industri m.m.

1

Stockfallet

Bostäder, begravningsplats

1

Skutberget

Friluftsliv, camping, besöksnäring

1

Bråtebäcken

Industri

2

Jakobsberg

Bostäder

2

Välsviken

Bostäder, industri, handel, kontor, lager m.m.

2

Eriksberg

Handel, industri, lager, kontor m.m.

3

Tormestad

Bostäder, handel, kontor, lager m.m.

3

Busterud

Bostäder

3

Kalvholmen

Hamn
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4.3	Utbyggnadsområden

taden, Orrholmen, Viken och Kvarnberget tillsammans. Området är en viktig del av utvecklingen i
Karlstads östra delar. Området kan rymma ytterligare handel, verksamheter, blandad bostadsbebyggelse med koppling till både universitetet och Vänern. Bostäder kan även byggas i de västra delarna
av området, det vill säga i direkt anslutning till
Södra Kroppkärr och Kroppkärrssjön. Järnvägshållplatsen och närheten till universitetet gör Välsviken
intressant för kunskapsintensiva företag. Färdigställandet av handelsområdet och viss etablering av
verksamheter kan ske redan i etapp 1. Bostäder i
”Östra Kroppkärr” borde kunna tillkomma relativt
tidigt under etapp 2. Däremot bör områdena öster
om Välsviksleden och söder om järnvägen sparas
som en markreserv till dess att dess att utbyggnaden i Västkust börjar bli färdigställd.

4.3.1	Västkust

Inriktning
• Förutom exploateringens omfattning gäller
inriktningen i den antagna fördjupningen av
översiktsplanen.
• En omprövning av exploateringens omfattning
inom Zakrisdalsområdet sker i samband med
detaljplaneringen av Grundviken och Zakrisdalsområdet.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid+3 min): 2,34Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 3,68Mål: 2

4.2.3	Etapp 3

Åtgärder

Förtätningen av den befintliga stadsstrukturen bör
fortsätta även i den tredje etappen. Efter att Välsviken byggs ut kan stråket mellan Alster och Skattkärr utvecklas genom exploatering i Busterud och
en ökad permanentning i Lungvik. En förutsättning
för denna utveckling är en förbättrad VA-försörjning. Genom att VA-försörja Bråtebäcken via Alster
underlättas en sådan utveckling.
Delar av Tormestad skulle kunna förtätas och
omvandlas redan inom ett relativt kort perspektiv.
För att utveckla hela området kring Tormestad och
Lambergstjärnet skulle det krävas infrastrukturella
förändringar som till exempel en ihopkoppling av
Hammaröleden och Välsviksleden via Kalvholmen.
På ännu längre sikt skulle hela området längs västra
sidan Lambergstjärnet och nuvarande Herrhagsbangården vara möjligt att utveckla som en naturlig
fortsättning på Herrhagen. Detta förutsätter dock
stora investeringar och infrastrukturella förändringar.

Cykel: Västkust ansluts till det nya kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket. Den nya bron över
älven kommer att teoretiskt att förbättra bilens
förutsättningar mot centrum och därmed att prioriteras i första hand för kollektiv-, utrycknings-,
gång- och cykeltrafik. Trafikprioriteringen på
bron kommer tillsammans med att området ansluts till det nya kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket att medföra att bussens konkurrenskraft
säkerställs. Det är angeläget att stråket etableras
så tidigt som möjligt så att hållbara transporter
blir en självklar del av livet i Västkust.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Västkust
antogs i mars 2007. Planen är fortfarande aktuell
och fortsätter därför att gälla inom det utpekade
planområdet. Exploateringsnivån inom Zakrisdals
verksamhetsområde kan komma att höjas i jämförelse med den fördjupade översiktsplanen.
Västkust är ett stort område som sträcker sig från
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Utbyggnad i Västkust

Kattfjorden i väster, Bergvik i norr, Gruvlyckan
och Klarälven i öster och södra Björkås och Göteborgsudden i söder.
Området består till stora delar av det nedlagda
ammunitionsfabriksområdet vid Zakrisdal. Området
har tidigare varit avspärrat för allmänheten och ett
av huvudsyftena med planen är att tillgängliggöra
Västkust för invånarna och besökare i Karlstad. Målet är att Västkust ska bli en mer komplett stadsdel
som dels länkar ihop Karlstad med Vänern samt
verksamhetsområdet i Zakrisdal med det externa
köpcentret vid Bergvik. Enligt den fördjupade översiktsplanen kan stadsdelen innehålla cirka 3000 nya
bostäder, service och mindre störande verksamheter.

Den övergripande strukturen för Västkust bygger på ett huvudstråk med kopplingar till Bergviks
handelsområde, Zakrisdal, och Ullebergsleden. Huvudstråket bygger på miljömässiga utgångspunkter
där kollektivtrafiken, fjärrvärmen samt kopplingen
till handel och gång- och cykelnätet i staden varit
vägledande. Kring detta huvudstråk inordnar sig
sedan huvuddelen av de ingående stadsutvecklingsområdena inom Västkust. Ambitionen är att skapa
en grön men ändå relativt tät bebyggelse. Inslag av
högre terränganpassad bebyggelse kan därmed vara
aktuell i vissa delar.
Se den fördjupade översiktsplanen för mer information (www.karlstad.se).
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4.3.2	Resecentrum

heterna mot övriga delar landet och världen förbättras. Detta beror framför allt på att kapaciteten på
Värmlandsbanan ökas så att den regionala järnvägstrafiken kan utvecklas samt att kopplingarna till
regional- och lokal busstrafik förbättras.
Fysiskt innebär projektet att bygga om bangårdsområdet och Hamngatan för att ge plats för
ett resecentrum. Dessutom byggs en ny gång- och
cykeltunnel i Västra Torggatans förlängning, som
binder samman den nuvarande innerstaden med
bland annat Inre hamn. Den nya kopplingen bidrar
till att ändra stadens struktur genom att en ny vertikal axel skapas längs Västra Torgatan, från Sandgrundsparken i norr till Stadsträdgården i söder.
Tack vare den förbättrade kopplingen till Inre hamn
och Viken ökar även stadens vattenkontakt.
Attraktiv mark i centralt läge, och med direktkontakt med stora resandeströmmar, kan exploateras och skapa mervärden i projektet. Befintliga
fastigheter kan utvecklas för att dra fördel av det
förbättrade kommersiella läget. Karlstads centrum
kan tack vare de minskade barriärerna som resecentrum medför växa söderut mot Viken, stadsträdgården och Inre hamn. Förändringarna av Hamngatans
utformning medför att Hamngatan förvandlas från
att vara stadens baksida till att bli en stadsmässig
boulevard.
En förutsättning för att bygga resecentrum är
att bangårdsområdet byggs om och att rangeringen
flyttas till en annan plats. På kort sikt skulle rangeringen kunna flytta till Karlstad östra, men på
längre sikt krävs en ny växlingsbangård.
Kommunen har tillsammans med övriga inblandade aktörer dessutom undersökt möjligheten att
genom ökad exploatering öka finansieringsmöjligheterna i projektet. De inblandade aktörerna är
Karlstads kommun, Trafikverket, Jernhusen AB,
Värmlandstrafik AB, Region Värmland och Vänerhamn AB.
Jämfört med planen från 2003 innehåller det nya
förslaget ytterligare exploatering kring järnvägen.
Ombyggnaderna av själva spårområdet överensstämmer i stort med den tidigare utformningen.

Inriktning:
• Exploateringen i projektet bör ökas jämfört
med detaljplanen från 2003 för att förbättra
finansieringsmöjligheterna.
• Tack vare resecentrum förbättras kapaciteten
på Värmlandsbanan och förutsättningar för
kollektivtrafiken i regionen.
• Utformningen av resecentrum bidrar till att
utveckla Karlstads centrum och att förstärka
kopplingarna mellan nuvarande centrum och
stadsträdgården, Viken och Inre hamn.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil (biltid + 3 min): -Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil (biltid + 3 min): -Mål: 2
Åtgärder
Resecentrum ligger så centralt att inga insatser
krävs för att klara målen för restidskvoter. Däremot kommer det att ställas höga krav på lösningarna för att byta trafikslag mellan tåg, cykel
och stads-/länsbuss. Effektiv cykelparkering ska
finnas inom resecentrum. Resecentrum ska även
kopplas till stom- och huvudnät för cykel. När
det gäller busstrafik ska så stor del som möjligt
av såväl stads- som länstrafiken passera resecentrum så att möjligheten till byten underlättas.
Det har under en längre tid funnits planer på att utveckla ett resecentrum vid järnvägsstationen längs
Hamngatan. Kommunen antog 2003 en detaljplan
för resecentrum. Projektet tre huvudsakliga syften
är att (1) öka kapaciteten på Värmlandsbanan, (2)
förbättra förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken samt att (3) utveckla Karlstads centrum.
Förutom förbättrade förutsättningar för godstransporter är de främsta vinsterna med projektet
förbättringar för resenärerna – som i sin tur ökar
Karlstads attraktivitet som boendeort, studieort, arbetsplats och besöksstad. Den funktionella
arbetsmarknadsregionen vidgas och kontaktmöjlig-
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4.3.3	Inre hamn med omgivningar

med berörda fastighetsägare och en planläggning bör
prioriteras i planarbetsprogrammet.
Wermlandskajen är planlagd för hamnändamål.
Stadsbyggnadsprogrammet för Inre hamn anger kajen som ett utredningsområde och användningen är
beroende av hur mycket av hamnverksamheten som
kommer att vara kvar i detta område. Enligt beslut
i kommunstyrelsen i november 2009 ska den östra
delen av kajen användas för Vänerhamns bulkverksamhet. Detta får konsekvenser för hur den västra
delen av kajen kan nyttjas. Markanvändningen vid
den västra delen av Wermlandskajen får inte påtagligt försvåra verksamheten vid Vänerhamn eftersom
den är av riksintresse för sjöfart. Om godsvolymerna
ökar kraftigt kan det bli aktuellt att flytta hamnverksamheten till Kalvholmen. På sikt kan det alltså
bli aktuellt att omvandla hela Wermlandskajen.
Området vid Wermlandskajen bör utvecklas till
en offentlig mötesplats, med inslag av bostäder för
att göra platsen levande under hela dygnet. Platsen
borde lämpa sig väl för en publik byggnad med hög
arkitektonisk kvalitet, hotell, restauranger, caféverksamhet, båtplatser och liknande. Platsen skulle
troligen tåla en högre byggnad som skulle kunna
markera inloppet till Karlstad och Inre Hamn.

Inriktning
• Stadsbyggnadsprogrammet för Inre Hamn
(2003) slutförs med detaljplanering enligt
programmets intentioner.
• Området vid östra delen av Wermlandskajen
bör utvecklas till en offentlig mötesplats med
marin anknytning. Bostäder och någon typ av
publik byggnad med hög arkitektonisk kvalitet kan vara lämpligt i området.
• Användningen och utformningen av området
mellan Tullholmsviken, Orrholmen, Mariebergsviken och Sjömansgatan (Skepparen m.fl.)
utreds och prioriteras för planläggning i planarbetsprogrammet.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 0,52Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 1,47Mål: 2
Åtgärder
Inre hamn, Kanoten, Skepparen m.m. ligger
så centralt att inga insatser krävs för att klara
målen för restidskvoter. Däremot är det viktigt
att koppla områden till resecentrum och övriga
centrum med hjälp av gång- och cykelvägar.

4.3.4 Bråtebäcken

Inriktning
• Detaljplanering av området prioriteras i planarbetsprogrammet.

Inre Hamn är ett stort omvandlings- och förtätningsområde som består av delområdena Vågmästaren,
Tyggårdsviken, Barkassen, Kanoten, Kanikenäsholmen, Tullholmsviken och Wermlandskajen.
Området är till stor del redan detaljplanerat enligt
inriktningen i Stadsbyggnadsprogram för Inre Hamn
(2003). De delområden som återstår att detaljplanera
är Kanoten, Tullholmsviken och Wermlandskajen.
I ett nyligen framtaget planprogram för kvarteret
Kanoten m.m. föreslås ytterligare 350 bostäder,
50 000 m2 verksamheter, handel, service, förskola
m.m. inom Kanoten och Tullholmsviken.
Området mellan Orrholmen, Sjömansgatan,
Mariebergsviken och Tullholmsviken ingick inte i
stadsbyggnadsprogrammet för Inre Hamn. Området
har goda förutsättningar för att kunna omvandlas till
en mer urban stadsdel, med funktionella och utformningsmässiga kopplingar till Inre hamn, stadsparken,
resecentrum och stadskärnan. Områdets framtida
användning och utformning bör utredas tillsammans

• Inriktningen bör vara störande verksamheter.
• Verksamheter som kan befaras bli störda av
masshanteringsstationen bör inte tillåtas.
• Området bör VA-försörjas via Alster för att
underlätta en kommande utbyggnad i Busterud och Lungvik.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): Cirka 3,5Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): Cirka 3,5Mål: 2
Åtgärder
Bråtebäcken är tänkt som ett verksamhetsområde
som ska kunna rymma även störande verksamheter. Av den anledningen ligger området skiljt
från övrig stadsbebyggelse. Detta medför relativt
långa persontransporter för de som ska arbeta
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inom området. Målen om restidskvoterna gäller
främst bostads- och stadsutvecklingsområden
men det är ändå viktigt att på ett smidigt sätt
kunna transportera sig till Bråtebäcken även utan
bil.

Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): Över 2Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): Över 3,25Mål: 2

Cykel: Området kan relativt enkelt anslutas till
stomnätet i Alster via Ridhusvägen (nya trafikplatsen/motorvägsbron). Områdets perifera läge
gör det dock mycket svårt att klara målen för
restidskvoter.

Åtgärder
Skutberget är huvudsakligen ett fritidsbesöksmål
och målen om restidskvoterna gäller främst bostads- och stadsutvecklingsområden. Det är dock
viktigt att på ett smidigt sätt kunna transportera
sig till Skutberget utan bil.

Buss: Områdets perifera läge gör det dock mycket svårt att klara målen för restidskvoter. Initialt kanske området kan försörjas med hjälp av
hållplats vid trafikplatsen i Alster. Gångavstånden blir dock så långa att området på sikt bör
försörjas med en egen linje. En sådan linje skulle
kunna fortsätta mot trafikplatsen i Skattkärr.

Cykel: I samband med nya E18 mellan Skutberget och Björkås kommer ett nytt cykelstråk till
Lillerud att ordnas. När Eriksberg byggs ut ska
cykelmöjligheterna från Skutberget/Bergvik/Eriksberg mot Henstad och Hultsberg att förbättras. I övrigt ansluts Skutberget till stomnätet
mot centrum via Bergvik.

Området ligger på andra sidan E18 jämfört med
Alster. Området är totalt ca 38 ha, vilket är jämförbart med Våxnäs industri- och handelsområde.
Bråtebäcken är lämpligt för verksamheter av mer
störande karaktär. Det finns två olika alternativ
för att försörja det nya verksamhetsområdet med
vatten och avlopp, antingen genom att förstärka de
befintliga ledningarna, eller att dra nya ledningar
längs med järnvägen. En ny ledningsdragning är
betydligt dyrare än att förstärka de befintliga, men
om Busterud och Lungvik byggs ut måste ändå nya
ledningar läggas. Området har mycket god tillgänglighet med bil sedan ombyggnaden av E18.

Buss: I takt med att Skutbergets utvecklas kan
även busstrafiken behöva utvecklas.
Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2008 ett uppdrag om att skapa planeringsmässiga förutsättningar för att utveckla en upplevelseanläggning vid
Skutbergets friluftsområde. Dock kommer Skutberget fortsatt vara en fritidsanläggning med betoning
på natur och rekreation.
Enligt kommunstyrelsens direktiv ska anläggningen vara en året runt-anläggning med stark
lokal och regional prägel och gärna innehålla bad.
Fritid, rekreation, träning. Hälso- och friskvård ska
vara nyckelord i verksamheten. Syftet är att ge regionen ett konkurrenskraftigt besöksmål som genom
sin utformning stärker kommunens och regionens
attraktionskraft och varumärken. Anläggningen ska
vara en föregångare i anpassning till den omgivande
naturen. Vänerns och Klarälvens unika resurs tas
tillvara och byggnaderna ska hålla hög estetisk och
arkitektonisk kvalitet och kunna utgöra en sevärdhet i sig. Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara.
Utöver en ny upplevelseanläggning ska stadsbyggnadsnämnden även skapa planeringsmässiga förutsättningar för utvecklingen av det befintliga campingområdet, en utvecklad och förbättrad gästhamn samt en
ökad tillgänglighet för båttrafik till Skutberget.
Befintlig spillvattenledning från Skutbergsområdet
utnyttjas till fullo. Kapaciteten behöver ökas med hjälp
av en ny ledning via Eriksberg, alternativt från Bergvik.

4.3.5	Upplevelseanläggning vid Skutberget

Inriktning
• Planeringsmässiga förutsättningar skapas för
en upplevelseanläggning enligt kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2008, § 22.
• Tillkomsten av en upplevelseanläggning ska
inte försämra tillgängligheten till
Skutbergets och Sörmons friluftsområde.

25

Fintatorp

F.d. driving range

Skutberget

Vänern

0

Skutberget.

26

100

200

300

400

500 m

4.3.6	Stockfallet - Edsgatan

Hultsberg eller Kronoparkens villaområde. Ytmässigt ger planförslaget möjlighet att bygga 400-600
bostäder villor och flerfamiljshus i området. Området kommer att bebyggas i takt med efterfrågan.
Avståndet mellan centrum och områdets södra
gräns är ca 6 km. Området uppfyller inte kommunens mål om att planerade bostäder ska ha en restidskvot under 2 för kollektivtrafik/bil men det har
ändå mycket goda GC-förbindelser till centrum.
Särskilda insatser krävs därför för att öka bussens
konkurrenskraft mot bilens, samt att stimulera kollektivtrafikresandet.
En utbyggnad enligt den fördjupade översiktsplanen kan förutom att säkerställa Karlstads utbud
av lite större småhustomter även bidra till att förse
den befintliga bebyggelsen längs Edsgatan med
kommunalt VA, vilket i sin tur skulle förbättra
livsmiljön vid Edsgatan och vattenkvaliteten i Alstern och Alstersälven.
Se den fördjupade översiktsplanen för mer information (www.karlstad.se ).

Inriktning
• Enligt antagen fördjupning av översiktsplanen.
• Ianspråktagandet av området syftar till att
möjliggöra för en ny begravningsplats samt
att långsiktigt tillgodose efterfrågan på i första
hand villatomter.
• Insatser krävs för att öka busstrafikens konkurrenskraft mot bilens för resande mellan centrum och Stockfallet - Edsgatan.
• För att göra Edsgatan trafiksäkrare ska ny trafikplats anläggas längs riksväg 63 enligt FÖP
Norra Stockfallet Edsgatan.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 2,95Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 3,68Mål: 2
Åtgärder

4.3.7	Jakobsberg

Cykel: Trots mycket bra cykelbanor (stomnät genom nuvarande Stockfallet samt Klarälvsbanan)
överskrids målet stort. På grund av områdets
perifera läge kommer det att vara mycket svårt
att göra cykeln konkurrenskraftig jämfört med
bilen för resor till centrum. Styrning med hjälp
av parkeringspolicy kan vara ett sätt att göra
cykeln mer fördelaktig i relation till bilen.

Inriktning
• Programmet för Jakobsberg fullföljs.
• Detaljplanering av området bör prioriteras i
planarbetsprogrammet.
• Innan området utvecklas måste förebyggande
åtgärder vidtas för att lösa översvämningsproblematiken.

Buss: Området ligger långt från centrum och
längst ut på stadsbussarnas linjenät. Området
ligger heller inte inom det planerade ”Karlstadsstråket”. En snabbare linje än dagens behövs och
Karlstadsbuss beräknar att en sådan kostar cirka
3 miljoner kronor extra årligen jämfört med
dagens busstrafik till Stockfallet.

• En ny bro över den västra älvfåran, mellan Jakobsberg och Kartberget/Romstad som särskilt
prioriteras för kollektiv-, utrycknings-, gångoch cykeltrafik, bör byggas innan området
utvecklas enligt programmets intentioner.
• En exploatering över 1000 bostäder kräver
mycket stora insatser för att lösa vatten- och
avloppsförsörjningen.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) antogs i juni
2006 för området mellan Stockfallet, Edsgatan och
riksväg 63. Den fördjupade översiktsplanen är fortfarande aktuell och fortsätter därför att gälla inom
det utpekade planområdet.
Syftet med planen är att möjliggöra för nya
bostäder, verksamheter samt en ny begravningsplats
i den södra delen av planområdet. Det finns även
möjlighet att bygga skola och idrottsplats inom
planområdet. Den norra delen av området lämnas
för befintlig markanvändning. Den södra delen av
området där begravningsplatsen och ny bebyggelse
planeras är ca 250 ha stort, vilket kan jämföras med

Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 1,68Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 3,78	Mål: 2
Åtgärder
Cykel: Området är relativt centralt beläget och
uppfyller nästan målen för cykelresor. Jakobbergs
ansluts till stomnät längs Älvgatan och Rosen27
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gelsen i norr och golfbanan i söder hålls i programmet disponibel för olika aktiviteter, exempelvis
idrotts- och rekreationsändamål. Området kan
utgöra en alternativ lokalisering till Norra fältet för
en ny arena, eller som lokal idrottsplats för den nya
stadsdelen.
Utformningen av bebyggelsens övergripande struktur bör förhålla sig till kvartersstrukturen i Sommaro.

borgsgatan och kommer att ha goda cykelförbindelser till centrum. Stomlinjer kommer även att
finnas mot Västkust och Bergvik/Eriksberg.
Buss: Den nya bron över älven kommer teoretiskt att förbättra bilens förutsättningar mot
centrum och därmed att prioriteras i första hand
för kollektiv-, utrycknings-, gång- och cykeltrafik. Trafikprioriteringen på bron kommer
tillsammans med att området ansluts till det nya
kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket att medföra att bussens konkurrenskraft säkerställs.

4.3.8	Eriksberg

Inriktning
• Den kommande fördjupningen av översiktsplanen kommer att precisera inriktningen för
markens användning.

Jakobsberg är Karlstads tidigare flygplats som blev
tillgängligt för annan användning år 1997. Byggnadsnämnden godkände i augusti 2002 ett program för området som innebar att den södra delen
av området skulle nyttjas för fritidsändamål och
den norra delen för exploatering, främst med bostadsbebyggelse. Inom den södra delen har en golfbana anlagts och de har för närvarande ett 25-årigt
hyresavtal för marken. Med den exploateringsgrad
som skisseras i programmet kan området inrymma
uppemot 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Med tanke på de åtgärder som krävs för att åtgärda översvämningsproblematiken i området är det
angeläget att Jakobsberg prioriteras för detaljplaneläggning. Med stöd av en detaljplan kan åtgärder
avtalas i exploateringsskedet. Området kräver en
utfyllnad för att klara en lägsta grundläggningsnivå
ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde. De
relativt omfattande åtgärder som krävs innebär att
området måste fyllas upp under en längre tid.
På grund av områdets läge i det överordnade trafiknätet bör en ny bro över den västra älvfåran, mellan Jakobsberg och Kartberget/Romstad som särskilt
prioriteras för kollektiv-, utrycknings-, gång- och
cykeltrafik, byggas innan området utvecklas.
Områdets svagheter är markförhållandena
och översvämningsrisken. De dåliga markförhållandena och översvämningsrisken medför höga
kostnader vid exploatering och det kan därför
finnas anledning att överväga möjligheterna till
en något högre exploatering än vad programmet
anger. Efter en sanering av avloppsvattennätet på
Sommaro, med en separering av dagvatten, finns
möjligheter att ansluta upp till cirka 1000 bostäder till befintligt ledningsnät. En ännu högre
exploatering kräver mycket stora insatser för att
lösa vatten- och avloppsförsörjningen i området.
Området mellan den tilltänkta bostadsbebyg-

• E18 breddas till fyrfältsväg och en ny trafikplats byggs mellan Bergvik och Eriksberg.
• Ett nytt område för volymhandel och verksamheter etableras vid Eriksberg när trafikfrågan
är löst. Området kan innehålla 60 000 m2
BTA volymhandel. Området bör inte innehålla livsmedelshandel eller shopping. Utöver
handel rymmer området omfattande ytor för
verksamheter.
• Mark för ny återvinningscentral på cirka 3 ha
bör reserveras inom området.
• En regional kollektivtrafikterminal bör anläggas inom Bergvik/Eriksberg med god koppling
till det högkvalitativa kollektivstråket.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 2,04Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 3,25	Mål: 2
Åtgärder
Eriksberg kan komma att bli ett mycket stort
handels- och verksamhetsområde som kommer att generera stora mängder trafik. Då är det
viktigt att så mycket av den trafiken som möjligt
består av mer hållbara trafikslag än bilen.
Cykel: Området kopplas till huvudnätet mot
Henstad och Hultsberg och till stomnätet mot
centrum via Bergvik. Troligen ligger dock
området för långt från centrum för att målet om
restidskvoter ska kunna uppfyllas.
Buss: En regional knutpunkt för kollektivtrafik
kommer att inrättas inom Bergvik/Eriksberg.
Det nya kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket
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kopplas till denna bytespunkt. På så vis underlättas regionalt och lokalt kollektivtrafikresande
och målet om restidskvoter uppfylls.

kan upplåtas för handelsändamål i området och att
lägga fast E18:s framtida sträckning.
I den handelsutredning som utgjorde ett underlag för planarbetet klargjordes att Eriksbergsområdet kan rymma 60 000 m2 BTA volymhandel utan
att konkurrera ut övrig handel i kommunen och
regionen. Utredningen bedömde att tillkommande
livsmedelshandel eller shopping (kläder, skor, ur,
guld m.m.) kan medföra negativa konsekvenser för
befintlig handel i kommunen och regionen.
Efter utställningen av den fördjupade översiktsplanen framkom det att E18 bör ligga kvar i nuvarande läge. Standarden ska vara fyrfältsväg enligt
Trafikverket. Inriktningen i det pågående inbegriper en ny trafikplats mellan Eriksberg och Bergvik
och en breddning av E18 i nuvarande läge. Innan
etablering kan ske i Eriksberg måste planeringen
för erforderliga trafiklösningar genomföras.
Den kommande fördjupningen av översiktsplanen kommer att precisera inriktningen för markens
användning.
Nuvarande återvinningscentral inom Våxnäs bör
ersättas omkring 2018. Det finns behov av en återvinningscentral i stadens västra delar och därför bör

Eriksberg har sedan lång tid tillbaka varit avsatt
som utvecklingsområde för staden i kommunens
översiktsplanering. På grund av oklarheterna om
E18:s framtida sträckning har området föreslagits
som ett strategiskt område för framtida exploatering
utan angivet ändamål. Trafikverket har i samband
med en vägutredning för avsnittet Björkås till Bergvik (2003) beslutat att överlämna till kommunen att
först bestämma markanvändningen i området, innan
den framtida sträckningen av E18 bestäms.
Etableringsintresset har ökat kring Bergvik efter
IKEA:s etablering 2007. Trafikförhållandena vid
E18, RV61 och Hultsbergsmotet är ansträngda och
kapacitetsproblem uppstår vid vissa tider. Trafiksystemet vid Eriksberg/Bergvik tål inte ytterligare trafikalstrande etableringar utan omfattande åtgärder.
Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2006 haft i
uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Eriksberg. Uppdraget har inriktats på att
utreda möjligheterna att åstadkomma mark som
30

mark motsvarande 3 ha reserverats för detta inom
Eriksbergsområdet.

Buss: En regional knutpunkt för kollektivtrafik
ordnas i Välsviken där byten mellan stadsbuss,
länsbuss och regionaltåg möjliggörs. Välsviken
ansluts till det nya kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket, vilket innebär att målet om restidskvoter för buss/bil uppfylls.

4.3.9	Välsviken, Sommargatan och Östra
Kroppkärr

Inriktning
• Boendemiljöer med Vänerkontakt tillskapas
inom planområdet.

I samband med planläggningen av handelsområdet
och lokaliseringsutredningen för nytt sjukhus togs
en idéskiss fram över Välsviken, Sommargatan och
Kronoparken. I denna föreslogs ett stort markområde i Välsvikens östra delar för lokalisering av
ett nytt sjukhus. Dessutom angavs att Välsviken,
universitetet och Kronoparken skulle knytas ihop
genom ett bebyggelsestråk utmed Sommargatan
som sedan fortsatte söderut ned mot Vänerstranden.
Utöver sjukhuset och handelsområdet angavs även
arbetsplatser, bostäder och service samt en järnvägsstation. Järnvägsstationen och delar av handelsområdet har redan förverkligats. År 2003 antogs ett program för den så kallade Universitetsallén, området
längs Sommargatan mellan E18 och universitetet.
Programmet föreslår bebyggelse på obebyggd mark
utmed gatan för att omvandla Sommargatan från
matargata till en stadsgata omgiven av bebyggelse
med verksamheter knutna till universitetet. Universitetsområdet tillåts därmed att växa söderut mot
E18 och Välsviken. Omvandlingen av Sommargatan
till stadsgata kan minska dess barriäreffekter och
bidra till att koppla ihop universitetet, Kronoparken,
Kronoparkens villaområde och Välsviken.
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen för området
mellan Kroppkärrssjön och Alsterdalen samt E18 och
Vänerstranden. Även Sommargatans omgivningar
mellan E18 och universitetet bör ingå i uppdraget.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska dessutom markanvändningen vid kommunens före detta trädodling
vid Kroppkärrssjön (Östra Kroppkärr) och förutsättningarna för omvandling av fritidshusområdet öster
om Kroppkärrssjön utredas i den fördjupade översiktsplanen. Fördjupningen av översiktsplanen bör klargöra
Välsvikens trafikmässiga koppling till centrum. Det
planerade kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket östra
slutpunkt bör kopplas med järnvägshållplatsen i Välsviken. En regional kollektivtrafikterminal bör anläggas
inom Välsviken och kopplas till det högkvalitativa kollektivstråket. Välsviken blir därmed en mycket stark
kollektivtrafiknod i östra Karlstad. Tack vare de stora
investeringar som Landstinget har gjort i det befintliga
sjukhuset behövs inte någon mark för nytt sjukhus

• Ett stråk närmast Vänerstranden bibehålls
som en grön länk mellan Välsvikstjärnet och
Alsterdalen.
• Planområdet omfattar förutom Välsviken även
området väster om Trollkoneberget samt Sommargatan upp till universitetet.
• Välsviken bör ges en god trafikmässig koppling till Karlstads centrum, södra Kroppkärr,
Kronoparken och Alster.
• Skogen vid Trollkoneberget värnas så långt
möjligt.
• Mark reserveras för kunskapsintensiva företag
som behöver närhet universitetet och det goda
pendlingsläget vid Karlstad Välsvikens järnvägsstation och E18
• Området öster om Välsviksleden och söder om
järnvägen bör sparas som en markreserv till
dess att dess att utbyggnaden i Västkust börjar
bli färdigställd.
• Området längs järnvägen mellan järnvägshållplatsen och Välsviksleden reserveras som utredningsområde för tågrangering.
• Det planerade kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket östra slutpunkt bör kopplas med
järnvägshållplatsen i Välsviken.
• En regional kollektivtrafikterminal bör anläggas inom Välsviken och kopplas till det
högkvalitativa kollektivstråket.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 2,41 Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 2,7	Mål: 2
Åtgärder
Cykel: Området kommer att kopplas till stomnätet för cykel via Södra Kroppkärr och till huvudnätet via Sjöstad. Cykelstråket längs järnvägen mot Alster förbättras till huvudnät.
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reserveras inom Välsviken. Sjukhustomten bör istället
prioriteras för kunskapsintensiva företag som behöver
närheten till universitetet och det goda pendlingsläget
vid Välsvikens järnvägsstation, länsbussar, det nya kollektivtrafikstråket och E18.
Östra Kroppkärr, det vill säga området mellan
Södra Kroppkärr och Trollkoneberget, är cirka 13 hektar stort och består av kommunens gamla trädodling
samt ett äldre fritidshusområde på kommunal mark.
Exklusive fritidshusområdet är den byggbara marken
cirka 9 hektar och kan rymma relativt många bostäder
i ett mycket attraktivt läge. Denna bostadsbebyggelse
bör komplettera de boendeformer som finns inom
nuvarande Kroppkärr. Kommande detaljplan bör
möjliggöra en frivillig och successiv omvandling av
fritidshusen. Kommunen har inte för avsikt att säga
upp några arrendeavtal inom fritidshusområdet.
Välsviksleden används för transporter av farligt
gods och utgör tillfart till Karlstads östra industriområden, vilket ställer särskilda krav på utformningen av området kring leden. Den centrala delen av
Välsviken mellan E18 och Välsviksleden bör i första
hand prioriteras för verksamheter av olika slag.

Området öster om Välsviksleden och söder om järnvägen bör utgöra en markreserv till dess att Västkust
börjar färdigställas. Planeringen av området bör syfta
till att stärka järnvägsstoppet i Välsviken genom att
lokalisera bostäder och andra målpunkter så nära som
möjligt. Planeringen bör även ta hänsyn till behovet av
dubbelspår och eventuellt läge för ny växlingsbangård
inom planområdet. Denna del av Välsviken är ett av
två stadsnära utvecklingsområden i Karlstad med direktkontakt till Vänern. Området söder om järnvägen
bör i första hand prioriteras för bostäder och rekreation.
Stråket närmast Vänerstranden bör behållas som en
grön länk mellan Välsvikstjärnet och Alsterdalen.
Välsviken omfattas av riksintresse för rörligt
friluftsliv (Vänern med öar och stränder), kommunikationer (E18 och järnvägen) och kulturmiljö
(Alsterdalen). Dessutom gränsar området i söder till
riksintressen för friluftsliv och yrkesfiske. Området ligger i närheten av Kaplansholmen som är ett
Natura 2000-område. En utveckling av Välsviken
enligt angiven inriktning bedöms inte påtagligt
påverka något av riksintressena.”
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4.3.10 Tormestad

Tormestad är idag ett något splittrat område med
både verksamheter och bostäder. Tormestad skulle
dock kunna bli Karlstads nästa centrala omvandlingsområde. Tormestad ligger i direkt anslutning
till de centrala stadsdelarna Herrhagen och Haga.
En omvandling av Tormestad skulle innebära en
naturlig utökning av den centrala stadsbebyggelsen. Området har mycket god vattenkontakt,
både till Klarälven och till Lambergstjärnet. En
omvandling av Tormestad medför att miljöerna
kring Lambergstjärnet kan utvecklas och tillgängliggöras från bland annat Herrhagen, som idag har
brist på attraktiva rekreationsområden. Stadsdelen
Lamberget skulle kunna ges en bättre koppling till
centrum och till närliggande stadsdelar. Tormestad
skulle kunna utvecklas till en sjöstad med dess vattenkontakt både mot älven och mot Lambergstjärnet. Infarten över Örsholmsbron skulle kunna skapa
en ny entré till Karlstads stadsområde.
Området är starkt påverkat av trafiken på Hammaröleden som går rakt genom området. Hammaröleden är transportled för farligt gods, vilket
idag kan innebära restriktioner för markanvändningen. Även industrispåret som passerar genom
området är transportled för farligt gods på järnväg.
För bostadsbebyggelse krävs avveckling av vissa
störande verksamheter i området.
Delar av norra Tormestad skulle kunna omvandlas och förtätas redan på relativt kort sikt. Området
är lågt beläget och en omvandling eller förtätning
måste föregås av en riskanalys. En större omvandling kräver åtgärder i den övergripande transportinfrastrukturen i området. En grundförutsättning är
att Hammaröleden och Välsviksleden kopplas ihop

Inriktning
• Norra delen av Tormestad bör omvandlas när
intresse uppstår.
• På sikt kan hela området utvecklas och bli
Karlstads nästa centrala omvandlingsområde.
• Området bör även i fortsättningen innehålla
både verksamheter och bostäder.
• För att hela området ska kunna utvecklas krävs
åtgärder i den övergripande transportinfrastrukturen. En ny transportled för tung trafik
och farligt gods bör skapas genom att Hammaröleden kopplas till Välsviksleden via en ny
bro mellan Örsholmen och Kalvholmen. För att
kunna utnyttja området optimalt bör även en ny
järnvägsanslutning till Örsholmen eftersträvas.
• En riskanalys krävs för att utreda hur översvämningsriskerna ska hanteras.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem
Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): Under 1,5 Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): Under 2Mål: 2
Åtgärder
Tormestad är så centralt beläget att inga särskilda insatser krävs för att klara målen för restidskvoter. Det är dock angeläget att skapa goda
kopplingar till Lamberget, för att stadsdelen ska
kopplas bättre till Tormestad, Herrhagen och
resten av stadskärnan.

Idéskiss Tormestad.
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med hjälp av en ny bro mellan Kalvholmen och
Örsholmen och att den tunga trafiken, inklusive
farligt gods, flyttas från nuvarande Hammaröleden
till den nya sträckningen. På så vis kan Hammaröleden omvandlas till stadsgata från Husbyggaregatan i söder och norrut genom Tormestad.
En omvandling av hela området kräver också en
långsiktig lösning för tågrangering. Det bästa för
Tormestad skulle vara en lösning som innebär att
Herrhagsbangården, Östra station och industrispåret genom Tormestad avvecklas. Förslag till åtgärder i infrastrukturen kommer att omfattas av den
godsutredning som kommer att genomföras.

finner sig i olika stadier av förfall eller renovering.
Enligt beslut i kommunstyrelsen i november
2009 ska översiktsplanen reservera mark med
hänsyn till Vänerhamns långsiktiga utvecklingsmöjligheter. På kort sikt säkerställs detta genom
att östra delen av Wermlandskajen iordningsställs
för Vänerhamns bulkverksamhet. I dagsläget ses
den sydöstra delen av Kalvholmen som det lämpligaste lokaliseringsalternativet för en ny bulkhamn
(alternativ Kalvholmen sydost enligt Vänerhamns
lokaliseringsutredning från 2006). Området reserveras i översiktsplanen i händelse av att Vänerhamns
verksamhet växer så kraftigt att en ny bulkhamn
behövs. Området ligger nära kommungränsen till
Hammarö kommun och en etablering kan komma
att påverka boende inom Hammarö kommun.
Vänerhamns funktion är av riksintresse för sjöfarten.
Området omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser för Vänern med öar och stränder och
gränsar till riksintressen för friluftsliv och naturvård.
En framtida etablering bedöms inte påverka dessa
värden påtagligt negativt och sjöfartens intressen
prioriteras i detta fall. Området omfattas av oljehamnens riskområde och en detaljplaneläggning för
hamnändamål måste därför föregås av en riskanalys.

4.3.11 Södra Kalvholmen

Inriktning
• Sydöstra delen av Kalvholmen reserveras för ny
bulkhamn.
De yttre delarna av Kalvholmen, utanför oljehamnen, är obebyggda. De består dels av Gerholmen, en
liten klippa längst ute mot vattnet, och ganska omfattande slybeväxta utfyllnadsområden. Här finns
också tilläggsplats för större båtar (skutor) som be35
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4.3.12 Busterud och Lungvik

De relativt dåliga transportförutsättningarna är
en av orsakerna till varför utbyggnad bör ske i
relativt liten omfattning.

Inriktning
• Tillkommande bebyggelse kan tillkomma när
en långsiktig vatten- och avloppsförsörjning är
säkerställd. Kommunalt vatten och avlopp bör
förberedas genom att Bråtebäckens vatten och
avlopp dras via Alster.

Cykel: Det planerade huvudnätet mellan Alster
och Välviken kommer att förbättra förutsättningarna för cykelresor mot centrum, men områdets perifera läge gör det mycket svårt att klara
målen för restidskvoter.

• En förtätning och omvandling till permanentbostäder i Lungvik kan genomföras när en
långsiktig VA-försörjning är säkerställd.

Buss: Det perifera läget kan göra det svårt att
underskrida en restidskvot på 2. Däremot kan en
utveckling av området medföra att förbättrade
busskommunikationer i stråket Välsviken – Alster – Skattkärr.

• Om Busterud och Lungvik bebyggs bör området
planeras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar.
Måluppfyllelse balanserat transportsystem

Inom området mellan Alster och Skattkärr, söder
om E18, finns fritidshusbebyggelse inom Busterud
och Lungvik. Bebyggelsen är i båda fallen reglerad
genom detaljplan som endast medger begränsad
bostadsarea. Mellan de båda områdena finns också

Restidskvot cykel/bil
(biltid + 3 min): 3,49Mål: 1,5
Restidskvot buss/bil
(biltid + 3 min): 3,44Mål: 2
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4.4.2 Vålbergsrakan och I2-skogen

obebyggd mark. Merparten av marken är i privat
ägo men det finns även mark som ägs av kommunen. Det har tidigare funnits ett intresse av att
bygga inom Busterud och Lungvik men bristen på
tillfartsvägar och vatten- och avloppsförsörjning har
hittills hindrat en utbyggnad.
Området mellan Alster och Skattkärr utgör ett
naturligt stadsutvecklingsområde för Karlstad. I
samband med ombyggnaden av E18 anlades en ny
trafikplats vid Alster och en ny lokalgata mellan
Alster och Skattkärr som tillsammans har förbättrat
tillgängligheten till området avsevärt. En långsiktig lösning för vatten och avlopp krävs dock för att
en mer omfattande exploatering ska kunna ske.
När Bråtebäckens verksamhetsområde ska VAförsörjas är ett alternativ att dra ledningarna via
Välsviken och Alster. Om denna dragning väljs kan
kommunalt vatten och avlopp etappvis dras vidare
till Skattkärr via Busterud och Lungvik.
Området ligger relativt långt från Karlstads centrum. För att minska bilberoendet hos de tillkommande hushållen bör bebyggelsen planeras utifrån
kollektivtrafikens förutsättningar.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att
fastställa Vålbergsrakans sträckning och säkerställa
återstående friluftsvärden i I2-skogen. Förutom
trafikeringsmässiga kriterier ska kommande sträckningsutredningar syfta till att minimera störningar
för boende mellan RV 61/62 och Varpnäset samt att
minimera barriäreffekter och störningar på naturoch friluftsvärden i I2-skogen.
Kommunen avser att ge de återstående friluftsvärdena ett varaktigt skydd i form av naturreservat.
Inriktningen för kommande reservatsbildning är att
”de naturgivna förutsättningarna för friluftsliv ska
vara styrande för områdets nyttjande. Friluftslivet
ska inriktas på ett naturligt friluftsliv och enklare
motionsformer, och uppmuntra och skapa förståelse
för naturen och dess villkor.
Restriktivitet avseende lov och prövningar bör
gälla inom och intill utpekade utredningsområden
tills dess att kommunledningskontorets sträckningsutredning är färdig.”
4.4.3 Godshantering – Örsholmen,
Kalvholmen, Välsviken, Östra station,
Herrhagsbangården, Yttre hamn,
Tormestad, Lambergstjärnet m.m.

4.4	Utredningsområden
Inom flera områden inom kommunen sker olika
typer av utredningar som kan medföra att markanvändningen kan komma att förändras.

Det finns flera pågående processer som påverkar
markanvändningen i ovanstående område. Frågor
som följer av resecentrum, ny växlingsbangård,
hamnens framtid, en eventuell ihopkoppling av
Hammaröleden och Välsviksleden hänger ihop och
kan komma att påverka markanvändningen i hela
området. Den framtida markanvändningen i området kommer att omfattas av den godsutredning som
kommer att genomföras.
Ovanstående frågor skulle på sikt kunna möjliggöra att området Herrhagsbangården - Östra station
– Tormestad – Lambergstjärnet - Yttre Hamn går
att ianspråkta för stadsutveckling. Området skulle
i så fall kunna utgöra en naturlig förlängning av
Herrhagen, Inre hamn och Vågmästaren. En sådan
utveckling är beroende av många olika processer,
bland annat hamnens framtid, men bör beaktas vid
olika ställningstaganden om markens användning.

4.4.1	Dingelsundet

En fördjupning av översiktsplanen ska klargöra
i vilken omfattning och på vilket sätt ytterligare
bebyggelse kan tillkomma i Dingelsundet. Planen
bör ange övergripande förutsättningar för tillkommande bebyggelse, vatten- och avloppsförsörjning,
tillgänglighet, strandskydd och möjligheter till kollektivtrafikförsörjning. Syftet med den fördjupande
översiktsplanen är att den ska ligga till grund för
framtida lovgivning och detaljplanläggning av olika
delar av området. Planen ska även skapa förutsättningar för ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk som sammanbinder Knappstaviken med
Dingelsundet, Göteborgsudden, Zakrisdalsudden
och resterande strandnära delar av Västkust.
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4.5 Icke prioriterade områden
Följande områden har tidigare angetts som stadsutvecklingsområden i kommunens översiktsplaner men
kommer i fortsättningen att prioriteras enligt följande:
• Trangärdstorp prioriteras som frilufts- och närströvområde.
• Järpetan. Viss komplettering och förtätning kan
ske inom området enligt antagen fördjupning
av översiktsplanen. Planen anger att en cykelväg
byggs längs älven.

• Alstershöjden prioriteras som motions- och närströvområde.
• Skogsområdet norr om Rud prioriteras som motions- och närströvområde.
• Skogsområde norr om Skattkärr prioriteras som
motions- och närströvområde.
• Jäverön prioriteras för friluftsliv, skärgårdsutveckling och naturturism.
• Steffensminne och Långenäs prioriteras inte för
utbyggnad förrän området kan anslutas till kommunalt VA från Edsgatan.
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5 Kommunens övriga tätorter
5.1	Inledning
Livskvalitet Karlstad 100 000 innebär en omfattande befolkningstillväxt i hela kommunen. Ofta läggs
fokus på utvecklingen i Karlstads tätort, eftersom
efterfrågan på bostäder och verksamhetsmark är
störst där. De mindre tätorterna i kommunen har
också stor betydelse för Karlstads möjlighet till
utveckling och tillväxt. De erbjuder bra alternativ
och kvalitativa miljöer både för boende och för
verksamhetsetableringar. För att hela Karlstad ska
kunna växa krävs en god planberedskap även i kommunens övriga tätorter.

5.1.2	Tätorter i översiktsplanen

Följande tätorter behandlas:
• Vålberg
• Edsvalla
• Vallargärdet/Ulvsby
• Molkom
• Skattkärr
• Väse
En tätort brukar förklaras som ett tätbebyggt
område med minst 200 invånare och där avståndet
mellan husen är mindre än 200 meter. I Karlstad
bor 89 procent i tätorterna. Övriga områden kallas
i detta fall landsbygd. Karlstad har i strikt mening
10 tätorter. I redovisningen av bebyggelseutvecklingen i Karlstads tätort (kap 6) ingår även Skåre
och Alster. Dessa orter har med tiden vuxit sig samman med Karlstads tätort och har större likheter
med bostadsområdena i Karlstad än med de övriga
tätorterna. Blombacka som är kommunens minsta
tätort med 209 invånare behandlas tillsammans
med Molkom i översiktsplanen.
I arbetet med revideringen av översiktsplanen
hölls under hösten 2008 ett antal informationsmöten i de aktuella tätorterna. Under mötena fördes en
dialog om bygdens framtid och utveckling.
I följande kapitel presenteras nuläget i respektive
ort samt planens ställningstaganden beträffande
orten. Kartorna över tätorterna beskriver nuvarande
planberedskap och restriktioner samt anger ortens
framtida utvecklingsmöjligheter.

5.1.1	Generella utmaningar för tätorterna

Planberedskapen för bostäder och verksamheter är
relativt god i de flesta av kommunens tätorter. I
några av tätorterna behövs ytterligare mark för att
säkerställa en god planberedskap.
Planberedskap för en ökad efterfråga av senioroch äldreboenden är en annan fråga som är viktig i
de flesta av de mindre tätorterna.
Trafiksäkerheten kan förbättras och sammanhängande stråk för fotgängare och cyklister bör
skapas med fokus på tillgänglighet och säkerhet.
Bättre cykelmöjligheter till Karlstad och andra
tätorter behövs i de flesta av orterna.
En satsning på att öka centrumområdenas attraktivitet är viktig för att förstärka orternas identitet
och för att öka trivseln och tryggheten i centrumen. Orternas centrum bör tydliggöras och platser
för möten skapas. Kommunen bör även verka för
att identifiera och förstärka vissa landmärken på
orterna.
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5.2	Vålberg
Vålberg är till stora delar omgivet av jordbruksbygd och beläget knappt två mil väster om Karlstad. Idag bor 2 700 invånare i samhället och
ytterligare 1000 invånare i dess omland. Cirka 70
procent av bostadsbebyggelsen består av villor och
resterande 30 procent av lägenheter i flerbostadshus. Vålberg växte i samband med etableringen av
järnvägen.
Vålberg har ett bra kommunikationsläge. Hamn
med järnvägsanslutning finns vid Rayons före detta
fabrik i Älvenäs.
Vålberg fungerar idag som serviceort för det kringliggande omlandet där bl a Norsbron och Segerstad
ingår. Båda dessa platser ligger i en väl bevarad kulturmiljö. Vålbergsbygden är rik på kulturhistoriskt
intressanta lämningar, bland annat vid Lompberget
och Rönnkullen. Området öster om Norsälven är av
riksintresse för kulturmiljövård. KF:s arkitektkontor
byggde under 40-talet bostadsområdet Gökhöjden för
de anställda på Svenska Rayon. Området byggdes i
ett sammanhang och innehåller arkitektoniskt intressant bebyggelse. Norsälven bidrar med goda möjligheter till båtliv och fiske.

Kommunen arbetar för att skapa en sammanhängande cykelväg mellan Karlstad och Vålberg.
I arbetsplanen för den nya sträckningen av E18
mellan Björkås och Skutberget ingår en ny cykelväg
som huvudsakligen följer nuvarande E18:s sträckning. En anslutande cykelväg från Björkåsmotet till
Norsbron via Lillerud finns redovisad i kommunens
planeringsunderlag Cykelförbindelser mellan Karlstad
och angränsande tätorter (2009). Även ett nytt separat
cykelstråk mellan Vålberg och Grums, längs E45,
finns angivet i planeringsunderlaget. Projekten är
inte finansierade men anges som önskvärda satsningar.
Sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafik
bör på sikt skapas inom Vålbergs tätort. På sikt bör
ett separat cykelstråk mellan Edsvalla och Norsbron
studeras.
Näringsliv
I samband med etableringen av industrispåret (2)
mellan järnvägen (Vänerlänken) och Älvsbyhus
planlades ett nytt område för industriändamål mellan järnvägen och väg 695 mot Edsvalla (3). Området söder om väg 664 och väster om Älvsbyhus är
sedan tidigare planlagt för industri (4). Ytterligare
ett område norr om reningsverket är planlagt för
industriändamål (5).

5.2.1	Ställningstaganden för Vålbergs
tätort

Bostäder
Det finns ett antal planlagda områden för bostäder
inom Vålberg (kartans rödmarkerade områden)
samt byggklara småhustomter som erbjuds genom
kommunal tomtkö (kartans röda ringar). Ytterligare utbyggnad bör i första hand ske inom orten
genom förtätning och utnyttjande av obebyggd
mark, eller på mark där tidigare verksamhet har
upphört. Det finns ett stort behov av fler bostäder
för äldre och tänkbara platser för seniorboende har
studerats. Kommunen är positiv till omvandling av
flerfamiljshus till någon typ av äldre- eller seniorboenden.

Centrummiljö
Inom kommunens stadsmiljöarbete pågår arbete
med att ta fram program för hur tätorternas centrummiljöer ska utvecklas. Program för Vålbergs
centrummiljö har tagits fram under 2008 och utifrån detta kommer den fysiska miljön att studeras
vidare. I programmet ges förslag till fortsatt arbete
med belysning, vegetation, möbler, skyltar och
konstverk. Vålbergs centrum bör tydliggöras och
platser för möten ses över. Norsplan funktion som
mötesplats bör förstärkas och entréerna till centrala
Vålberg bör ses över. Det område som är särskilt
viktigt för utveckling av centrum är utpekat i kartan, se ”Centrumområde”.

Kommunikationer och trafiksäkerhet
Om utbyggnaden av Vålbergsrakan förverkligas
kan persontåg komma att stanna i Vålberg, vilket
möjliggör tågpendling till Karlstad.
Gång- och cykelvägen längs Skruvstavägen upphör i höjd med ishallen och det finns ett behov av
att öka trafiksäkertheten för oskyddade trafikanter
mellan ishallen och västra sidan av E45. Detta bör
ske genom en förlängning av gång- och cykelvägen
samt en trafiksäker passage av E45 (1).

Risker
Ras- och skredrisk bör beaktas längs Norsälven. På
grund av ras- och skredrisken har områdesbestämmelser med skärpt bygglovsplikt antagits längs hela
kommunens del av Norsälven. För delar av Norsälvens västra strand inom Vålberg har en detaljplan
upprättats där ras- och skredriskerna är beaktade, se
pilar på kartan som visar områdets utsträckning (6).
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5.3	Edsvalla
Edsvalla ligger knappt två mil nordväst om Karlstad. Drygt 1000 invånare bor i tätorten och ytterligare ca 400 invånare i omlandet kring Edsvalla.
Cirka 25 procent av bostäderna består av lägenheter
i flerbostadshus och 75 procent av småhus.
Järnvägen (Vänerlänken) och E45 passerar
samhället. Tågen stannar dock inte, utan Edsvalla
trafikeras istället av länsbussar mot Karlstad,
Fagerås och Vålberg. I norra delen av Edsvalla
erbjuder Norsälven ett rikt fiskeliv. Edsvallabygden är mycket rik på kulturhistoriskt intressanta
lämningar. Vålberg ligger på nära avstånd, tre km
söder om Edsvalla.

som kan omvandlas för verksamheter inom näring,
kultur eller liknande (4). Silon som står där är ett
tydligt landmärke för Edsvalla och skulle kunna
belysas.
Kommunikationer
En ny anslutningsväg mellan E45 och Edsvallavägen, vid den planlagda industritomten (3), föreslås
för att minska genomfartstrafiken i Edsvalla.
Attraktiva och sammanhängande stråk för fotgängare och cyklister kan förbättras inom Edsvalla.
På sikt bör ett separat cykelstråk mellan Edsvalla
och Norsbron studeras.
Centrummiljö
Inom kommunens stadsmiljöarbete pågår arbete
med att ta fram program för hur de mindre tätorternas centrummiljöer kan utvecklas. Program
för Edsvalla centrummiljö har tagits fram under
2008 och utifrån detta kommer den fysiska miljön
att studeras vidare. I programmet ges bland annat
förslag till fortsatt arbete med belysning, vegetation, möbler, skyltar, lekparker med mera. Edsvalla
centrum bör tydliggöras och platser för möten ses
över. Entréerna till centrala Edsvalla bör likaså ses
över. Det område som är särskilt viktigt för centrumutveckling anges som ”Centrumområde” i kartan
nedan.

5.3.1	Ställningstaganden för Edsvalla tätort

Bostäder
Planberedskapen är relativt god i Edsvalla. Det
finns lediga småhustomter mellan Edsvalla gård
och Edsvalla IP som förmedlas genom kommunens
tomtkö. Det finns obebyggd planlagd bostadsmark
längs Edsvallagatan (1) och vid Övre bruket (2).
Den befintliga planberedskapen i Edsvalla bedöms
täcka efterfrågan för den närmsta framtiden. Kommunen är positivt inställd till eventuell omvandling av flerbostadshus till någon typ av äldre- eller
seniorbostäder.
Näringsliv
Det finns en god planberedskap för olika typer av
verksamhetsetableringar inom Edsvalla. I södra
delen av samhället finns en större obebyggd industritomt (3). Det anrika bruksområdet med sina
fina tegelbyggnader är ett område med potential

Risker
Ras- och skredrisk bör beaktas längs Norsälven. På
grund av ras- och skredrisken har områdesbestämmelser antagits med skärpt bygglovsplikt längs
hela Karlstads kommuns del av Norsälven.
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Öjering

5.4	Vallargärdet/Ulvsby
Vallargärdet ligger längs väg 63, drygt en mil norr
om Karlstad. Området runt Vallargärdet, som kallas för Ulvsby, utgörs huvudsakligen av en spridd
lantlig villabebyggelse. I Vallargärdet bor ca 400
människor och ytterligare ca 1450 bor i trakterna
kring Ulvsby. Bebyggelsen i tätorten består nästan
uteslutande av villor.
Vallargärdet saknar ett riktigt centrum. I anslutning till den befintliga bebyggelsen finns livsmedelsbutik, idrottsplats med bollplan och hockeyrink.
Ytterligare bollplan och elljusspår finns vid Strömshall i tätortens västra del.
Den lantliga miljön är varierad och området är
omgärdat av sjöar, skogar och jordbrukslandskap.
Bygden är rik på kulturmiljöer. Alsterdalen och
Alsters kyrkby omfattas av landskapsbildsskydd och
är av riksintresse för kulturmiljö. Badplatser finns
vid sjöarna Gapern och Alstern.

Kommunikationer
Trafikverket avser att bygga om riksväg 63, vilket
kommer att påverka infarterna till Vallargärdet.
Passager över riksväg 63 bör därför förbättras för att
öka trafiksäkerheten och förbättra kontakten mellan
Alsters kyrkby och Vallargärdet (2). Trafikverket
har för avsikt att stänga överfarten av väg 63 vid
Råbäck (3). Istället tänker Trafikverket bygga en
ny överfart, en så kallad vänstersvängsögla, något
längre norrut (4). Korsningen vid Ulvsbygården bör
också ses över (5). En ny gång- och cykelväg mellan
riksväg 63 vid Vallargärdet till Klarälvsbanan bör
studeras (6).
Näringsliv
I kommunens Industrimarksutredning föreslås
området söder om Ulvsby IP som framtida område
för industriverksamheter (7).
Kultur, natur och fritid
Idrottsföreningen har planer på att utveckla
idrottsplatsen med fler fotbollsplaner. En sådan
expansion måste i så fall vägas mot möjligheterna
att tillskapa verksamhetsmark mellan idrottsplatsen och veterinärkliniken. Kommunen har brist
på verksamhetsmark och området bör tillsvidare
reserveras för näringslivets behov. Vid motionsspåret väster om Klarälvsbanan behöver entrén
förtydligas. Ridstigar bör utvecklas och förtydligas för att förhindra konflikter mellan motionärer
och ryttare.

5.4.1	Ställningstaganden för Vallargärdets/
Ulvsbys tätort

Bostäder
Ulvsbyområdet är populärt och det finns ett visst
bebyggelsetryck i området. Planberedskapen är
begränsad och i ett förslag till detaljplan föreslås ny
bebyggelse för småhus, radhus och mindre flerbostadshus (1). Vid en exploatering av bostäder eller
verksamheter motsvarande mer än 15 hushåll krävs
en utbyggnad av det befintliga vattenverks kapacitet. Med anledning av skärpta krav för att minska
miljöbelastningen på Alsterälven kan det även
medföra en ombyggnad av reningsverket.
Under en tid har exploateringsintresset varit
stort i området kring Gräsås – Skål – Lindrågen –
Ulvsby. För ytterligare bebyggelse i detta område
krävs en övergripande planmässig utredning för att
studera hur och i vilken omfattning som ny bebyggelse kan tillåtas.

Centrummiljö
Möjligheten att utveckla ett torg vid livsmedelsbutiken enhetlig beläggning, möblering och belysning bör övervägas på sikt. Entrén till Vallargärdet
bör även förtydligas för att markera Vallargärdet
som ett samhälle och tätort. Det område som är särskilt viktigt för utveckling av centrum är utpekat
som ”centrumområde” i kartan.
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5.5	Molkom
Molkom ligger längs riksväg 63, cirka 3 mil norr
om Karlstad. Det bor omkring 2000 invånare i
samhället och ytterligare 1 800 invånare i dess
omland. Bebyggelsen är relativt blandad och består
till 60 procent av småhus och till 40 procent av
flerbostadshus. Molkom var under 1800-talet ett
av Värmlands största bruk. Med järnvägens ankomst växte Molkom till en centralort i dåvarande
Nyeds kommun. Företagsandan i Molkom märks
i mängden små och mellanstora företag. Molkoms
folkhögskola och Ängsbacka kursgård lockar till
sig besökare från hela landet. Bygden är rik på
kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.
Molkom fungerar idag som centralort för ett omland som består av Blombacka, Lindfors, Acksjön
och Älvsbacka

Näringsliv
Det finns obebyggd planlagd handels- och industrimark i anslutning till befintligt verksamhetsområde
utmed riksväg 63 och Hagforsvägen (3). Området
har bra skyltläge och bör vara möjligt att järnvägsansluta (kräver dock planändring).
Centrummiljö
Inom kommunens stadsmiljöarbete pågår arbete med att ta fram program för hur de mindre
tätorternas centrummiljöer kan utvecklas. Centrum bör på sikt stärkas med ett torg med enhetlig belysning och möblering. I området som är
angivet som ”centrumområde” bör även förslagen
från Renet-projektets centrumanalys (2007) och
”Ortsanalys för Molkom” (2007) beaktas. Entrén
till Molkom från riksväg 63 bör tydliggöras. I
dagsläget utgör riksväg 63 en kraftig barriär mellan samhället och vattnet och en ombyggnad av
denna skulle kunna ge Molkom en ny tydlig infart mot centrum och möjliggöra säkrare passager.
Det skulle även bidra till ökad kontakt mellan
samhället, stranden och sjön – vilket skulle stärka
samhällets attraktivitet.

5.5.1	Ställningstaganden för Molkoms tätort

Bostäder
Det finns även planberedskap för ett 50-tal småhus
på västra sidan om Backavägen i västra delen av
Molkom (1). Ett antal lediga strötomter finns även
i mer centrala lägen av Molkom (röd markering i
kartan). Ytterligare ett potentiellt område för bostäder skulle vara möjligt att utveckla som en sydlig förlängning av Skogsbacken (2). Detta dock under förutsättning att eventuella kapacitetshöjningar
på järnvägsstråket inte påverkar ny bebyggelse.
Det finns ett stort behov av fler bostäder för äldre
och tänkbara platser för seniorboende har studerats.
Kommunen är positivt inställd till omvandling av
flerfamiljshus till äldre- eller seniorboenden.

Fritid och rekreation
Badplatser och båtliv bör framhävas. Grönområdet
intill Reningsverket och bruksområdet bör tillgängliggöras för allmänheten med hjälp av gångstråk. Molkomssjön kan lyftas fram och tillgängliggöras med en strandpromenad för allmänheten mellan rastplatsen och hembygdsgården. Rastplatsen
vid badplatsen kan utvecklas till ett trevligt första
möte med samhället söderifrån med informationstavla över Molkom. Siktlinjerna hindras i dagsläget
av mycket vass varav en del bör tas bort.

Kommunikationer
Trafiksäkerhetsåtgärder behövs för att skydda
gång- och cykeltrafikanterna längs riksväg 63 och
Stationsgatan. Behovet av gång- och cykelvägar
samt säkra övergångar över väg 63 bör studeras. En
ombyggnad av busstationen ska genomföras.
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Bråten

5.6 Skattkärr
Skattkärr ligger längs Vänerstranden cirka en mil
öster om Karlstad. Det bor 2100 invånare i samhället och ytterligare 1800 i omlandet. Omkring 80
procent av bostadsbeståndet består av villor och
cirka 20 procent av lägenheter i flerfamiljshus. Bebyggelsen ligger huvudsakligen längs huvudstråket
Skattkärrsvägen. Järnvägen utgör idag en barriär
mot Vänern. E18 byggdes nyligen ut till motorvägsstandard mellan Skattkärr och Karlstad, varpå
restiden till Karlstad har minskat.
Småbåtshamn med bad- och fiskemöjligheter
finns på södra sidan av järnvägen.
Herrön är ett omvandlat fritidshusområde. Det
ligger vid ett våtmarksområde med bl.a. fågeltorn
sydväst om tätorten. Från Herrön kan även Jäverön
nås med bilfärja. Jäverön är en stor ö som till största
delen är bevuxen med barrskog men som också har
fina sand- och klippstränder, lummiga strandskogar
och ett levande kulturlandskap med vackra vandringsleder.

Som en följd av ombyggnaden av E18 byggs
även en ny parallellväg söder om E18 (2). Plankorsningen mellan järnvägen och Sjögatan (3) kommer
att stängas. Gång- och cykelstråk bör förtydligas
och förbättras. Ett centralt stråk ner mot Vänern
skulle kunna utvecklas.
På sikt är det nödvändigt med dubbelspår på
hela Värmlandsbanans sträckning. Det är därför
viktigt att inga förändringar inom Skattkärr försvårar en sådan utbyggnad.

5.6.1 Ställningstaganden för Skattkärrs
tätort

Centrummiljö
Inom kommunens stadsmiljöarbete pågår arbete
med att ta fram program för hur de mindre tätorternas centrummiljöer kan utvecklas. Program
för Skattkärrs centrummiljö har tagits fram under
2008 och utifrån detta kommer den fysiska miljön
att studeras vidare. Det område som är särskilt viktigt för utveckling av centrum är angivet som ”centrummiljö” i kartan. Bland annat föreslås att entrén
till centrumområdet förstärks genom omformning
av gatan till förmån för gångtrafikanter mellan
Alphyddevägen och Sjögatan (framför Konsumbutiken). För ett bättre sammanhållet centrum föreslås
enhetlig beläggning, möblering och belysning.
Kopplingen till biblioteket och idrottsplatsen/
allaktivitetshuset är viktig. Genom trädplantering längs Skogsvallsvägen kan detta stråk stärkas.
Grönytan norr om livsmedelsbutiken kan utvecklas
till en central park med sammanhållen utformning.

Näringsliv
Det finns obebyggd planlagd industrimark vid
Herrövägen (4). Vid ytterligare behov av verksamhetsmark pekas området direkt söder därom ut i
kommunens industrimarksutredning. Vid planläggning i detta läge måste översvämningsrisken
beaktas. Genom att belysa Skattkärrs landmärken,
dvs. vattentornet (5) och de två skorstenarna i östra
industriområdet (6), skulle Skattkärrs samhälle
synliggöras på håll.

Bostäder
Utbyggnad bör i första hand ske inom orten genom
förtätning eller omvandling av mark där tidigare
verksamheter upphört. Det unika läget vid Vänern
bör nyttjas för bostäder. Det finns ett antal lediga
småhustomter i Skattkärr som förmedlas genom
kommunens tomtkö (se kartans röda ringar). Det
finns även planlagd obebyggd bostadsmark i centrum och längs järnvägen (se röda markeringar).
Detaljplanarbete för Skattkärr strand pågår med
förslag på uppåt 100 nya bostäder i ett mycket attraktivt läge vid Vänern (1). I Skattkärr finns behov
av seniorboende och kommunen är positivt inställda till omvandlingar av flerfamiljshus till äldre- och
seniorboende.
Kommunikationer
När Skattkärr strand byggs ökar pendlingsunderlaget och det skulle finnas potential att återinföra ett
tågstopp i Skattkärr. Det finns två tänkbara lägen
för ett tågstopp. Det ena är längs det befintliga mötesspåret och det andra är vid Sjögatan. Det senare
kräver något större åtgärder, men skulle samtidigt
få betydligt bättre tillgänglighet.

Risker
Vid planeringen av Skattkärrstrand och eventuell
verksamhetsetablering norr om Herrön måste översvämningsriskerna i området beaktas. Läs vidare om
översvämning i kap 10.
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5.7	Väse
Väse är beläget längs järnvägen 2,5 mil öster om
Karlstad. I Väse tätort bor cirka 500 invånare och i
omlandet bor ytterligare cirka 1400 invånare. E18
utgör en barriär som delar Väse samhälle från delar
av dess omland. I Väse består bostadsbeståndet till
65 procent av villabebyggelse och 35 procent av
lägenheter i flerbostadshus. Väse har mycket goda
kommunikationer till både Karlstad och Kristinehamn.
Området kring Väse Kyrka och sjön Panken
är klassat som riksintresse för naturvården och
kulturmiljövården. Fina fågelskådningsområden
finns vid Panken och Hovlanda. I Nolby finns ett
kommunalt naturreservat; Niklasdals lövskog.
Ett sammanhängde område som omfattar bl.a.
Vänerskärgården, kustremsan, Väse, Panken och
området kring Väse kyrkby utgör riksintresse för
det rörliga friluftslivet. Riksintresset har ingen
betydelse för eventuell tätorts- eller näringslivsutveckling.

Kommunikationer
Karlstads kommun kommer att verka för att
tågstoppet i Väse utvecklas och att ytterligare en
sidoplattform byggs längs huvudspåret. Idag finns
endast plattform på ett sidospår. En plattform vid
huvudspåret skulle förbättra stationens funktion
och två persontåg skulle därmed kunna mötas och
ha resandeutbyte i Väse. På kort till medellång sikt
krävs en utökad spårkapacitet kring Väse, antingen
genom fler mötesspår eller genom ett partiellt dubbelspår. På längre sikt krävs dubbelspår och det är
viktigt att inga förändringar inom Väse försvårar en
sådan utbyggnad.
Näringsliv
Det finns obebyggd planlagd industrimark i anslutning till järnvägen i tätortens östra del (1). Marknadsföringsåtgärder av Väse skulle kunna utvecklas
genom ökad information vid E18.
Centrummiljö
En ortsanalys för Väse genomfördes under våren
2009. Det område som är särskilt viktigt för utveckling av centrum är utpekat som ”centrumområde” i kartan.

5.7.1 	Ställningstaganden beträffande
utveckling av Väses tätort

Bostäder
Utbyggnad bör i första hand ske genom förtätning av tätortens nuvarande struktur, samt genom
omvandling av tidigare verksamhetsmark. Planberedskapen i Väse är relativt god. Det finns ett antal
lediga småhustomter som förmedlas genom kommunens tomtkö (se kartans röda ringar). Det finns
även planlagd obebyggd bostadsmark (rödmarkerat
i kartan).
Väse gamla skola är under förändring, detaljplanearbete pågår (2).
Det finns ett behov av fler bostäder för äldre och
tänkbara platser för seniorboende har studerats.
Kommunen är positivt inställt till omvandling av
flerbostadshus till äldre- eller seniorboenden.

Kultur, natur och fritid
Tillgängligheten till natur-, frilufts- och kulturvärden kan ökas med hjälp av förbättrad skyltning.
Badplatsen vid Bottenviken kan utvecklas för att öka
ortens attraktivitet. Badplatsen Björnrukan på Arnön
ligger för långt från Väse samhälle för att barn och
ungdomar ska kunna tas sig dit på egen hand.
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6 Riktlinjer för byggande
på landsbygden
övergångar mellan olika utnyttjandeformer, med
sin bebyggelse som grupperar sig kring landsvägen,
kring en kulle, i ett skogsbryn eller i kanten av en
dalgång. Ofta finns också mycket lokala variationer
i struktur. På vissa ställen är bebyggelsen samlad i
grupper och på andra ställen mer utspridd i landskapet.
Med dagens byggnadsteknik och den minskade
funktionella kopplingen mellan bebyggelsen och
markanvändningen i övrigt är det idag tekniskt
möjligt att bortse från de förutsättningar som man
tidigare tog hänsyn till. Exempel finns på okänsligt
placerade byggnader mitt ute på en åker eller i en
fyrkantig uthuggning i granskogen. Den moderna
byggnadstekniken med prefabricerade hus, i utföranden som följer växlingar i mode och lånebestämmelser, och nya material har medfört byggnader som
upplevs som främmande element i kulturlandskapet.

Inriktning:
• De redovisade kriterierna för byggande på
landsbygd ska tillämpas vid lovgivning utanför
den utpekade gränsen för stad och landsbygd.
• De föreslagna övergripande planmässiga utredningarna för utpekade landsbygdsområden ska
prioriteras i planarbetsprogrammet.
• En övergripande vatten- och avloppsutredning
bör genomföras för att utreda förutsättningar
för VA-försörjning i kommunens omvandlingsområden.
Karlstads kommun har en positiv inställning till
byggande på landsbygden. Att människor bor
kvar på – eller flyttar till – landet är viktigt för att
kunna hålla ett visst serviceutbud, exempelvis skolor, kollektivtrafik, varuförsörjning och bokbussar.
Det finns ett värde av att bibehålla aktiva jordbruk
som i sin tur står för lokalt producerade varor. På
landbygden finns förutsättningar att rymma t.ex.
hästgårdar som annars kan skapa besvär för kringboende.
Boende på landsbygd är i allmänhet mer bilberoende än boende i staden och ett ökat byggande
på landsbygden riskerar därmed att öka andelen
bilresor i kommunen.
Den ursprungliga bebyggelsen i jordbrukslandskapet har lokaliserats och utformats på mycket
funktionella grunder. Byggplats valdes förr med
omsorg, där grundförhållandena var lämpliga och
mikroklimatet gott, gärna i soliga lägen med skydd
för kalla vindar. Man valde också sådan mark som
inte kunde utnyttjas för odling. Ladugård och andra
ekonomibyggnader placerades i förhållande till
betesmark och åkrar och användes också ibland för
att ge skyddade gårdsrum. Vägarna drogs med stor
följsamhet mot landskapet och markens utnyttjande. Sammantaget har detta bidragit till upplevelsen
av kulturlandskapet med sina mjuka linjer och

6.1	Kriterier för byggande
på landsbygd
För att ge stadsbyggnadsnämnden och andra aktörer underlag för hantering av byggnadsärenden på
landsbygden har generella kriterier formulerats för
att beaktas vid bedömning av sådana ärenden. Beslut
som skiljer sig från nedanstående kriterier bör endast
ske om särskilda skäl finns som anges i beslutet.
Lokalisering för ett långsiktigt hållbart boende inom
kommunen
• Avstånd till möjlig hållplats för kollektivtrafik
bör inte överstiga två kilometer. Förutom att
minska bilberoendet gynnar ställningstagandet
barns möjligheter till egna fritidsaktiviteter.
• Närhet till skola och skolskjuts där befintlig service i någon av de mindre tätorterna kan förstärkas.
• Bebyggelse ska endast tillåtas om vatten, avlopp
och väganslutningar kan ordnas på ett tillfredställande sätt.
• Stora barriärer mellan nyetablering och skola,
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•
•

•

•

•

fritidsaktiviteter och service bör undvikas. Trygga
vägar för barn att ta sig mellan bostaden och olika
aktiviteter bör prioriteras.
Lokalvägar ska tåla en ökad trafikbelastning utan
stora olägenheter för omgivande hushåll.
Lokalisering ska anpassas till omgivande verksamheter (avseende t.ex. djurhållning, jord- och
skogsbruk).
Lokalisering på platser där ny och befintlig bebyggelse tillsammans utgör mer än fem hus ska
föregås av en planutredning för att klargöra kommunens samlade ambitioner i området. Platsens
lämplighet för ytterligare bebyggelse ska studeras
utifrån planmässiga kriterier och samråd med
grannar ska ske innan förhandsbesked ges eller
krav på detaljplan ställs.
Lokalisering nära Karlstad ska ställas i relation
till stadens framtida utveckling. Ny bebyggelse
som kan försvåra en framtida planläggning, eller
som kan leda till oönskat eller oplanerat byggande i tätortsnära lägen bör inte tillåtas.
Restriktivitet bör tillämpas vid bedömningar
av lokaliseringar på öppen åkermark utan stöd i
omgivande landskap.

Tomtens utformning
• Ny avstyckning för bostad på landsbygden bör
vara minst 50 gånger 50 meter. Huvudbyggnadens yta på mark bör inte vara större än 150 m2.
Flera byggnader på tomten är att föredra framför
sammanbyggda.
• Nya byggnader ska anpassas till tomtens förutsättningar. Naturen, i synnerhet träden, samt terrängen på tomten bör bevaras och byggnader ska
ha stöd i landskapet avseende höjdförhållanden
och eller vegetation.
• Huvudbyggnaden bör placeras för att minimera
energibehovet.
Byggnadens utformning
• Ny bebyggelse på landsbygden bör gestaltningsmässigt anpassa sig till den befintliga bebyggelsen.
• Utformning, materialval i tak och fasad samt
färgsättning bör ha ett släktskap med befintlig
bebyggelse. Enhetlig färg på tak ska eftersträvas
vid lokalisering på platser där ny och befintlig
bebyggelse tillsammans utgör mer än fem hus.
• Nyare villabebyggelse med stora dominerande
tak, valmningar, eller stadsmässig nyfunkis harFlatvik
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moniserar sällan med omgivande bebyggelse på
landsbygd och bör därför undvikas.
• Särskild hänsyn bör tas i fråga om utformning,
materialval och färgsättning vid etablering i
anslutning till kyrkomiljöer, kulturhistoriskt
intressanta miljöer och annan äldre bebyggelse.

upprättade i syfte att förhindra permanentboende i
området. Flera framställningar har gjorts till stadsbyggnadsnämnden om att ändra gällande planer för
att tillåta bostäder för åretruntboende. Vid Bomstad
finns områdesbestämmelser som bl.a. reglerar byggnadernas storlek.
Inom en del av områdena har genom åren så stora
förändringar skett och omfattningen av permanentboende blivit så stor att karaktären av fritidshusområde har försvunnit. Med hänsyn till Karlstads
tätorts utveckling är det både rimligt och lämpligt
att områden som t.ex. Dingelsundet, Busterud,
Lungvik och Herrön på sikt omvandlas till åretruntbostäder, medan det i andra områden är av stort
värde att bevara dem som fritidshusområden.
Ett särskilt problem som behöver behandlas
vid byggande på landsbygden gäller hur vatten
och avlopp långsiktigt skall lösas inom tätortsnära
områden som idag har enskilda lösningar för vatten
och avlopp. Erfarenheten har visat på svårigheter
när ansvaret för att ta initiativ och lösa gemensamma vatten- och avloppsfrågor läggs på de boende.
En övergripande vatten- och avloppsstudie behöver göras för att utreda möjligheterna att ansluta
enskilda avlopp till kommunens nät i de tätortsnära
områdena.
Önskemål om att få uppföra ny fritidsbebyggelse bedöms i stor utsträckning efter samma kriterier
som vid bedömning av ny bostadsbebyggelse. Även
fritidsbebyggelse kan utgöra en värdefullt och välkommet tillskott för att stötta befintlig service.

6.2	Tätortsnära områden på
landsbygden
Bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygdsområden i stadens närhet, där det är möjligt att bo
på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden eller de mindre tätorterna.
Allt fler tomter styckas av och bebyggs med nya
villor. För flera av dessa områden krävs därför övergripande planmässiga utredningar för att studera
hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle
kunna tillkomma.
I följande områden bör planutredningar ske:
1. Sanna – Grava
2. Gräsås – Skål – Lindrågen – Ulvsby
3.	Öster om Skattkärr – Rudshalvön – Östra
Fågelvik – Bäck och Böj
4. Önnerud – Härtsöga – Kätterud – Bofasterud
6.3	Omvandling av
fritidshusområden
Inom kommunen finns ett antal fritidshusområden
där fastighetsägarna i allt större utsträckning bosätter sig permanent. För många av områdena finns
detaljplaner som begränsar tillåten byggnadsarea,
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7 Allmänna intressen
och sektoriella anspråk
7.1 Boendeplanering

• Kommunen ska skapa förutsättningar för ett
varierat utbud av bostäder i kommunens samtliga
stadsdelar och tätorter.
• Kommunen ska stimulera tillkomsten av senioroch trygghetsboenden i de stadsdelar och mindre
tätorter där det efterfrågas.
• Förtätning och nya bostäder ska så långt som
möjligt planeras utmed eller i närheten av befintlig infrastruktur i form av skolor, kollektivtrafikstråk, gator och ledningsnät.
• I den fysiska planeringen ska kommunen verka
för ekologisk hållbarhet, t ex verka för minskat
transportbehov och förebygga översvämningsrisker.

Inriktning:
• Riktlinjerna i Karlstads bostadsplaneringsprogram ska tillämpas vid markupplåtelser, exploateringsavtal, i den fysiska planeringen samt för
prioriteringar i planarbetsprogrammet.
7.1.1 Bostadsplaneringsprogram

Det övergripande mål för bostadsplaneringen i
Karlstads kommun är fastställt i bostadsplaneringsprogrammet 2007-2011. Målet innebär att Bostadsplaneringen ska bidra till att hela kommunen växer och
att alla ska få möjlighet att leva i goda boendemiljöer.
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som
välfärden i en kommun. Utveckling av boendemiljöer är därför en viktig del i kommunens strategiska
planering. Med riktlinjer för bostadsplaneringen vill
kommunen tydliggöra sina ambitioner när det gäller
att förbättra möjligheter och villkor för de boende.
Riktlinjerna avser inte bara nyproduktion utan
omfattar även det befintliga bostadsbeståndet, som
också utgör den största delen av det totala beståndet.
Syftet med riktlinjerna för Karlstads kommun är att
de ska ange inriktningen för bostadsplaneringen,
användas som underlag i övrig planering samt ge
vägledning för den framtida bostadsplaneringen.

Riktlinjer för att utveckla och höja boendekvaliteten i
våra stadsdelar och mindre tätorter
• Vid utveckling av nya stadsdelar och i befintliga
stadsdelar ska förekomsten av olika mötesplatser
för demokratiska samtal samt kulturell och fysisk
aktivitet tillgodoses och stimuleras.
• Närheten mellan naturen och boendemiljön ska
bibehållas och utvecklas.
• Kommunen ska vid markupplåtelse ställa krav på
energieffektivitet, fjärrvärme eller annan miljömässigt hållbar uppvärmning.
• Kommunen ska arbeta för att fler fastighetsägare
ska teckna avtal med kommunen och att fler
bostadssociala kontrakt tecknas.
• Alla medborgare ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i bostadsplaneringen. Barn och
äldres behov ska särskilt uppmärksammas.

Riktlinjer för Karlstads kommuns
utveckling och expansion
• Kommunen ska, genom god mark- och planberedskap, skapa förutsättningar för att det kan
produceras minst 500 bostäder årligen.
• I syfte att lyfta fram boendemiljöerna i kommunens mindre tätorter ska god mark- och planberedskap för ytterligare byggande och utveckling
ske även där.
• Efterfrågan på byggklara tomter ska tillgodoses,
hög prioritet ska ges till villatomter.

Arbetsformer
• Kommunens arbete ska präglas av enkelhet,
snabbhet och god service. God intern och extern
kommunikation och samverkan ska utvecklas
vidare.
• Kommunen ska regelbundet samråda med kranskommunerna i frågor som rör bostadsplanering.
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7.1.2	Planberedskap för bostadsbyggande
på kort sikt

Välsviken
Arbetet med en fördjupad översiktsplan påbörjas under
2009. Området är stort och ger möjlighet att etablera
ytterligare verksamheter, kontor, handel och bostäder.
Med tanke på områdets blandade karaktär behandlas
det som ett stadsutvecklingsområde i översiktsplanen.

I kommunens projektlista för perioden 2010 till
2015 finns cirka 3400 planerade bostäder, varav
omkring 2200 är flerbostadshus och cirka 1200
småhus. Ett 60-tal tomter är avsedda för småhus.
Den årliga produktionen beräknas under perioden
hamna på cirka 400 bostäder. En stor del av projekten är förtätningsprojekt i de centrala delarna
av tätorten, men det finns även projekt i Zakrisdal,
Grundviken och Stockfallet-Edsgatan. För de flesta
projekt finns redan en gällande detaljplan. De projekt som saknar detaljplan är prioriterade i kommunens planarbetsprogram.

Bråtebäcken
Området ligger på andra sidan E18 jämfört med
Alster. Området är totalt cirka 38 hektar, vilket är
jämförbart med Våxnäs industri- och handelsområde. Bråtebäcken är lämpligt för verksamheter av
mer störande karaktär. Det finns två olika alternativ
för att VA-försörja det nya verksamhetsområdet,
antingen genom att förstärka de befintliga ledningarna, eller att dra nya ledningar längs med järnvägen. En ny ledningsdragning är betydligt dyrare
men om stadsutvecklingsområdena Busterud och
Lungvik ska kunna utvecklas måste investeringen
ändå komma till. Området har mycket god tillgänglighet med bil sedan ombyggnaden av E18.

7.1.3	Planberedskap för bostadsbyggande
på medellång och lång sikt

Det är framför allt översiktsplanens uppgift att
klargöra hur planberedskapen för bostadsförsörjningen på lång sikt ska ske. Riktlinjer för detta
anges i översiktsplanens kapitel ”Karlstads framtida
bebyggelseutveckling”. De projekt som anges i
översiktsplanen prioriteras därefter i planarbetsprogrammet.

Herrövägen, väster om Skattkärr
Området är cirka 6 hektar och ligger längs med
Herrövägen i Skattkärr i anslutning till befintligt
verksamhetsområde. Området är lämpligt för lättare industriverksamhet. Området ligger delvis inom
översvämningshotat område, vilket ställer särskilda
krav på områdets utformning och användning.

7.2	Verksamheter
Inriktning
• De identifierade områdena i Industrimarksutredningen prioriteras i planarbetsprogrammet.
• En utbyggnad av Bråtebäcken bör särskilt
prioriteras. Bråtebäcken bör VA-försörjas via
Alster för att möjliggöra en utbyggnad i Busterud och Lungvik.

Ulvsby/Vallargärdet
Området är cirka 2,5 hektar stort och mellan smådjurskliniken och fotbollsplanen i Ulvsby. Området
är lämpligt för lättare industriverksamhet som
förbrukar små mängder vatten och inte belastar
avloppsnätet med stora spillvattenmängder som
kräver rening. Området har god tillgänglighet och
ligger i skyltläge intill riksväg 63.

• Ett markprogram för näringslivet ska tas fram
av kommunledningskontoret. Markprogrammet ska säkerställa näringslivets markbehov på
medellång och lång sikt.
7.2.1	Industrimarksutredningen

Djupdalen
Området är cirka 2 hektar stort och ligger i anslutning till Djupdalens avfallsanläggning. Verksamheten kan med fördel ha anknytning till avfallshantering, såsom förädling av återvunnet avfall.

Det har under en längre tid varit brist på utvecklingsbar mark för verksamheter i kommunen. På
grund av bristen har kommunen inte haft möjlighet
att tillgodose de etableringsförfrågningar som har
inkommit. Stadsbyggnadsnämnden har därför slutfört ett uppdrag om att identifiera ny mark för olika
typer av verksamheter. Industrimarksutredningen
antogs av Stadsbyggnadsnämnden under våren
2009 och i beslutet anges att följande områden ska
prioriteras på kort sikt:

Sjöstad
Området är cirka 6,2 hektar och ligger mellan
järnvägen och reningsverket. Det finns en gällande
stadsplan för området som huvudsakligen anger
handelsträdgård men även småindustri i vissa delar.
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7.3	Handel

Området lämpar sig för verksamheter som tål störningar från järnvägen och reningsverket, t.ex. upplag, förvaring eller liknande. Det skulle eventuellt
vara möjligt att ansluta ett industrispår från Värmlandsbanan till området. Viss privat mark behöver
lösas in för att optimera markanvändningen.
Området ligger inom översvämningshotat
område, vilket ställer särskilda krav på områdets
utformning och användning.

Inriktning
• Centrum, Bergvik/Eriksberg, Välsviken och
kommunens befintliga stadsdels- och tätortscentrum utgör grunden i kommunens
handelsstruktur.
• Ställningstaganden och prioriteringar ur kommunens inriktningsstrategi för handelsetableringar i Karlstads tätort ska beaktas vid beslut
om handelsfrågor.

7.2.2 Övrig potentiell verksamhetsmark

• Bergvik och Välsviken utvecklas till tillgängliga stadsdelscentrum för sina omgivande
stadsdelar.

Utöver ovan nämnda områden pågår även andra
planarbeten för att ta fram ytterligare verksamhetsmark. Se text i kapitlet Karlstads framtida bebyggelseutveckling för mer information.

• Kommunen bör tillsammans med centrumhandelns aktörer identifiera stråk där centrumhandeln kan utvecklas.

Östra Zakrisdal
Delområdet Östra Zakrisdal i FÖP Västkust anges
lämpligt för bland annat verksamheter. Området
närmast Ullebergsleden har ett bra skyltläge och bör
på grund av bullersituationen vara svårt att använda
för exempelvis bostäder.

• Insatser ur kommunens stadsmiljöprogram ska
prioriteras av berörda förvaltningar.
• För att stärka centrumhandeln bör kommunen
sträva efter att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikflödena i centrum.

Zakrisdals verksamhetsområde
Ett planarbete Zakrisdals verksamhetsområde syftar
bland annat till att få fram mer verksamhetsmark.

Handeln i Karlstad har utvecklats mycket under
den senaste tioårsperioden. Tack vare IKEA:s etablering vid Bergvik, Mitt i City och byggstarten
vid Välsviken så fortsätter den positiva trenden.
Karlstad är en stark centralort, vilket gynnar handeln i hög grad. Detta märks tydligt i kommunens
handelsindex, som är jämförelsevis mycket höga.
Som ett kvitto på den positiva utvecklingen utnämndes Karlstad till årets handelsstad 2008.
Centrum, Bergvik och Välsviken utgör grunden
i Karlstads handelsstruktur. Utöver dessa är stadsdels- och tätortscentrumen mycket viktiga, särskilt
för de grupper som inte har tillgång till bil.
Karlstads centrum har lyckats behålla sin dragningskraft och centrumhandeln har hittills växt i
takt med den externa handelns utveckling. Mitt i
City har spelat en viktig roll i det sammanhanget.
De riktigt attraktiva butikslägena finns inom en
relativ liten yta vilket leder till en stor konkurrens
efter dessa. I många fall leder det till en dominans
av större butikskedjor och de mindre butikerna får
svårt att hävda sig. På sikt är det därför viktigt att
tillsammans med bland annat Centrum Karlstad
identifiera bärkraftiga stråk i centrum där såväl
kedjor och småbutiker kan utvecklas.
Ambitionen är att Bergvik/Eriksberg och Välsviken inte bara ska fungera som externa köpcentrum,

Eriksberg
Inom den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg ryms
stora tillkommande ytor för verksamheter och handel.
Stockfallet - Edsgatan
I den fördjupade översiktsplanen för Stockfallet –
Edsgatan finns det sedan tidigare verksamhetsmark
utpekad bredvid den blivande begravningsplatsen.
Resecentrum
Den ökade exploateringen inom resecentrumprojektet innebär ett antal nya byggrätter för kontor och
eventuellt butiker.
Sydöstra Kalvholmen
Detta område identifierades inte i industrimarksutredningen, utan har reserverats i översiktsplanen
för ny bulkhamn vid händelse av att Vänernhamns
verksamhet skulle växa kraftigt.
Övrigt
Vidare finns det planlagd mark för industriändamål
i kommunens mindre tätorter (se avsnitt Kommunens övriga tätorter).
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utan även få en ökad funktion som stadsdelscentrum. De prioriterade stadsutvecklingsområdena i
Västkust och Välsviken kan bidra till denna utveckling. Vid utformningen av den kommande bebyggelsen är det angeläget att skapa god tillgänglighet
mellan Bergvik och Välsviken och de kommande
bostäderna. Det är även viktigt att tillgängligheten
till Bergvik och Välsviken för fotgängare, cyklister
och kollektivtrafiken förbättras från de omgivande
befintliga stadsdelarna.
Handelsetableringar har i alla tider lokaliserat sig
där så många människor passerar som möjligt. Det
är därför ingen slump att handeln tidigare skedde
på stadens centrala torg, där all trafik möttes. Det är
därför lika naturligt att handeln idag söker sig till
goda trafiklägen, där så många potentiella kunder
som möjligt passerar. Tack vare att de högsta biltrafikflödena idag finns längs E18 är det naturligt
att handel söker sig dit. För att öka centrumhandels
konkurrenskraft krävs det att människoflödena ökar i
centrum. Det är därför viktigt att en så stor del som
möjligt av kollektivtrafiken, både med tåg och buss,
passerar så centralt som möjligt. Ett sätt att försöka
styra etableringsintresset från E18 mot centrum
och stadsdelscentrum skulle kunna vara att börja
mäta och redovisa trafikflöden som antal resenärer,
inte som antal fordon. Det skulle gynna centrum på
motorledernas bekostnad. Idag saknas uppgifter om
bland annat gång- och cykeltrafikanter.

medels- och fackhandel tillåtas inom det nuvarande
handelsområdet.
En trafikmässig koppling mellan Grundviken
och Bergvik ska säkerställas enligt intentionerna i
fördjupningen av översiktsplanen för Västkust samt
planprogrammet för Grundviken.
På sikt bör Bergviks köpcentrum integreras med
den nya stadsdelen i Grundviken. Ett sammanhängande stads- och handelsområde kan skapas kring Bergviks köpcenter, Grundviken och resten av Västkust.
Norra delarna av Zakrisdal 1:1
Norra delarna av Zakrisdal 1:1 är området direkt
väster om det så kallade ”Biltemaområdet”. Etablering av sällanköpsvaror bör prioriteras inom Norra
delarna av Zakrisdal 1:1 när erforderliga trafikåtgärder har vidtagits kring Hultsbergsmotet. Kommunen är inte den enda fastighetsägaren inom området.
Norra Grundviken
En trafikmässig koppling mellan Bergvik och
Grundviken ska säkerställas enligt intentionerna
i fördjupningen av översiktsplanen för Västkust
samt planprogrammet för Grundviken. I takt med
framväxten av den nya stadsdelen i Grundviken bör
handel kunna etableras inom de delar som gränsar
mot Bergvik (ca 10 000 m2). En inriktning och
utformning som bidrar till att integrera Bergvik till
bebyggelsen i Grundviken bör prioriteras. Etableringar ska syfta till att tillgodose behoven i stadsdelen och bör inte enbart innehålla handel. Etablering
av stora volymhandelsenheter bör inte ske inom
Norra Grundviken.

7.3.1	Områdesvis inriktning

I februari 2010 antog kommunstyrelsen en inriktningsstrategi för handelsetableringar i Karlstads
tätort. Strategin anger en inriktning för respektive
handelsområde och utgör ett samlat underlag för beslut om handelsetableringar inom Karlstads tätort.
Eriksberg
Planarbetet prioriteras och samordnas med Trafikverket. Inriktningen för området bör vara maximalt 60 000 m2 BTA sällanköpshandel, inriktad
mot bygg- och övrig volymhandel. En ny stormarknad med livsmedel bör inte etableras inom Eriksberg. Etablering kan som allra tidigast ske från och
med år 2014, efter att erforderligt planarbete och
trafikåtgärder har vidtagits.

Välsviken
Den tidigare inriktningen mot ”hus, hem och trädgård” utgår och är inte längre styrande för etableringar inom området. För att inte påverka befintlig
stadsdelshandel bör inriktningen vara att så stor del
som möjligt av områdets återstående yta utnyttjas
för sällanköpshandel.
Handelsområdet kan på sikt ges en tydligare koppling till universitetsområdet genom att en mer stadsmässig bebyggelse etableras norrut längs Sommargatan. På sikt kan området även bli ett mer integrerat
stadsdelscentrum för den nya stadsdelen i Välsviken.

Bergvik (kvarteret Köpet)
Med anledning konkurrenssituationen gentemot
handeln i stadskärnan och kommunens stadsdelscentrum bör ingen ytterligare etablering av livs-

Centrum
Satsningen på stadskärnans fysiska och sociala miljö
bör ytterligare förstärkas i syfte att öka stadskärnans
attraktivitet.
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7.4	Kommunikationer och
transportinfrastruktur

Samarbetet mellan kommunen och handelns,
fastighetsägarnas samt nöjeslivets aktörer bör
utvecklas ytterligare. De beslutade men ännu inte
genomförda åtagandena i kommunens stadsmiljöprogram bör påskyndas.

Inriktning:
Järnvägsinfrastruktur
• Resecentrum är kommunens högst prioriterade
infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt.

Våxnäs
Gatumiljön inom området bör ges en mer stadsmässig karaktär med hjälp av nya gång- och cykelvägar och parkeringslösningar.

• Som en följd av resecentrum flyttas tågväxlingen temporärt till Karlstads Östra. En förstudie
ska genomföras tillsammans med Trafikverket
för att hitta ett långsiktigt läge för en ny växlingsbangård.

Trafikorienterade handelsetableringar
Vid etablering av trafikorienterade handelsetableringar ska tillgängligheten för gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik beaktas.
Inför planläggning av ytterligare trafikorienterade handelsetableringar bör konsekvenserna för
närbelägna stadsdelscentrum redovisas.

• Om en ny växlingsbangård lokaliseras längs
sträckan mellan Karlstad och Kil krävs dubbelspår samt ett triangelspår mellan Skoghallsbanan och Värmlandsbanan vid Strand.
Triangelspår krävs även vid lokalisering av
växlingsbangård i Skoghall.
• På kort sikt prioriteras kapacitetshöjande
åtgärder längs Värmlandsbanan för att klara
trafikeringen på banan.

Stadsdelshandel
Etableringar som riskerar att försämra det samlade
handels- och serviceutbudet i kommunens stadsdelscentrum bör inte prioriteras.

• Kapacitetsbristen på enkelspåret på delen Kristinehamn - Kil, och i synnerhet delen mellan
Karlstad och Kil, medför trafikeringsproblem
och dubbelspår krävs på sträckan.

7.3.2	Prioritering av nyetableringar inom
Karlstads handelsområden

Inriktningsstrategin innehåller även följande prioritering mellan olika handelsområden för olika typer
av handelsetableringar:

• Kommunen verkar för att utveckla tågstoppen i Väse och Välsviken och att tillskapa ett
nytt tågstopp i Skåre. På sikt kan även ett nytt
tågstopp skapas i Skattkärr.

Sällanköpsvaror – volymhandel
1. Välsviken
2.	Riksdalern
3.	Eriksberg, Våxnäs

• Förutsättningarna för att åstadkomma snabbtågstrafik mellan Stockholm och Oslo bör
utredas. Målet är restider under två timmar till
Stockholm, Göteborg och Oslo samt under en
timma till Örebro.

Sällanköpsvaror - övrig fackhandel
1. Stadskärnan
2. Stadsdelscentrum

• Kommunledningskontoret har i uppdrag att
inom den översiktliga planeringen fastställa
en önskad sträckning genom I2-skogen och
säkerställa återstående friluftsvärde i I2-skogen
som naturreservat för friluftslivets intressen.
Restriktivitet avseende lov och prövningar bör
gälla inom och intill utpekade utredningsområden tills dess att kommunledningskontorets
sträckningsutredning är färdig.”

Dagligvaror
1. Stadskärnan, stadsdelscentrum
2. Våxnäs
3.	Trafikorienterad handel

Vägar
• E 18 mellan Björkås och Bergvik byggs ut till
motorväg.
• I samband med exploatering av Jakobsberg
byggs en ny bro över västra älvfåran mellan
Kartberget och Jakobsberg. Bron ska vara möj59

lig att trafikera med bil men den prioriteras för
kollektiv-, utrycknings-, gång- och cykeltrafik.

blir så gena och snabba som möjligt och tillförsäkras ett bra resandeunderlag.

• Hamngatan byggs om i samband med nya
resecentrum.

Hamn

• Trafiklösningar genomförs för att lösa kapacitetsproblemen vid Bergvik/Eriksberg och väg
61/62 norr om E18.

• För att säkerställa framtida eventuella expansionsmöjligheter reserveras den sydöstra delen
av Kalvholmen för ny bulkhamn.

• Möjligheterna att koppla ihop Hammaröleden
med Välsviksleden via Kalvholmen och Örsholmen ska utredas. En sådan lösning skulle
minska trafikstörningarna vid Tormestad och
delar av Herrhagen, Sjöstad och Norrstrand.

• Långsiktiga logistiklösningar ska utredas tillsammans med frågorna om ny växlingsbangård
m.m.

Cykeltrafik

• Karlstads flygplats är viktig för Karlstads och
länets utveckling. Detta kräver dock inte att
nya markområden tas i anspråk för luftfartens
intressen.

Flyg

• Öka andelen cykelresor
• Inom tätorten prioriteras cykelns framkomlighet och säkerhet framför bilens

7.4.1	Statlig finansiering och planering

• Genhetskvoten från bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, idrottsanläggning bör
inte överstiga 1,25. I undantagsfall kan genhetskvoten 1,5 accepteras

Att planera, bygga och förvalta transportinfrastruktur är huvudsakligen statens och regionens uppgift.
Den totala statliga planeringsramen för perioden
2010-2021 är 417 miljarder kronor och fördelas
på en nationell plan och länsplaner. Ramen för
Värmlands län 2010-2021 uppgår till 877 miljoner
kronor. Trafikverken ska som en permanent åtgärd
pröva möjligheterna till medfinansiering av projekten från olika intressenter.

• Utveckla, anpassa och förvalta cykelvägar
enligt cykelplanens standardnivåer ”stomnät”,
”huvudnät” och ”lokalnät”
• Nya cykelbroar byggs mellan Klara och Museiparken samt Råtorp och Färjestad.
• Broar med blandtrafik och separata cykelvägar
byggs mellan Jakobsberg och Ullebergsleden
samt mellan Kalvholmen och Örsholmen

7.4.2	Regionala mål och strategier

I det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för
perioden 2009-2013 har Region Värmland pekat ut
tillgänglighet som ett av fem insatsområden. Inom
insatsområdet finns följande strategier: Värmland
närmare världen, Bygg ihop regionen och Kommunikationer i samspel. Strategierna och målen dess målformuleringar har därefter legat till grund för regionens
systemanalys och Region Värmlands länstransportplan för planeringsperioden 2010-2021 som
beslutades den 22 oktober 2009. Insatsområdets
strategier stämmer väl överens med kommunens
planeringsinriktning.
I länsplanen för regional transportinfrastruktur i
Värmland har Region Värmland prioriterat stråktänkande på väg 61, 62 och 63. Regionen har även
anslagit medel för medfinansiering av Resecentrum,
E18 mellan Björkås och Skutberget och Fryksdalsbanan. Syftet med satsningarna på Fryksdalsbanan är
att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Torsby,
Sunne och Karlstad. I övrigt innehåller planen potter

• Förbättrade cykelstråk till omgivande tätorter.
Kollektivtrafik
• Ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk som
binder ihop Karlstads större målpunkter ska
stegvis utvecklas.
• Kollektivtrafikens framkomlighet ska prioriteras vid belastade sträckor/platser.
• Målet för den regionala kollektivtrafiken är att
samtliga kommunhuvudorter i Värmland ska
ha restider till/från Karlstad under en timme.
• Regionala kollektivtrafikterminaler ska etableras vid resecentrum, Välsviken och Bergvik/
Eriksberg. Terminalerna ska fungera som bytespunkter till det planerade kapacitetsstarka
kollektivtrafikstråket (”Karlstadsstråket”).
• Kollektivtrafiken ska vara strukturerande vid
planering av ny bebyggelse så att busslinjerna
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7.4.6	Järnvägsinfrastruktur

för marknadsanpassning, trafiksäkerhet, miljö, cykeltrafik, kollektivtrafik och bidrag till enskilda vägar.

Objekt

7.4.3	Fyrstegsprincipen

Såväl Trafikverket som kommunen arbetar numer
enligt den så kallade fyrstegsprincipen, vilken innebär att trafikrelaterade åtgärder ska tas i följande
ordning:
1.	Åtgärder som kan påverka transportbehovet och
val av transsportsätt
2.	Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
befintligt vägnät och fordon
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4.	Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Prioritering

Resecentrum

1

Ny växlingsbangård + eventuella tillkommande åtgärder som t.ex. triangelspåret eller
anslutning av Örsholmen till Värmlandsbanan

1

Kapacitetsökning på Värmlandsbanan (mötesstationer m.m.)

1

Utveckla tågstoppet i Väse

1

Tågstopp i Skåre

1

Dubbelspår Kristinehamn – Kil

2

Utveckla tågstoppet i Välsviken

2

Tågstopp i Skattkärr

2

Vålbergsrakan

3

Kommunens prioriteringsordning av järnvägsinvesteringar

7.4.4	Karlstads kommuns
transportstrategi

Fyra statliga järnvägar passerar genom Karlstads
kommun:
- Värmlandsbanan (Laxå – Charlottenberg) utgör
en del av den Nordiska triangelns sträckning
mellan Stockholm – Oslo.
-	Norge/Vänerbanan (Kil – Göteborg)
- Bergslagsbanan (Ställdalen – Kil)
- Skoghallsbanan (Karlstad – Skoghall)

I augusti 2006 antog kommunfullmäktige kommunens transportstrategi. Inriktningen i strategin baseras
på inriktningen i TRAST (trafik för en attraktiv stad),
som är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kommuner och Landsting, Trafikverket och Boverket.
Strategins övergripande mål är att stödja en attraktiv
och hållbar stadsutveckling och därmed bidra till
visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Transportstrategins huvudinriktning är att skapa god tillgänglighet
och god standard, samt att främja kollektivtrafiken
och cykelåkande genom att öka dess konkurrenskraft
gentemot bilens. Transportstrategin föreslår huvudsakligen åtgärder utifrån fyrstegsprincipens två första
steg. Strategins mål för centralortens karaktär har
särskild betydelse för inriktningen i översiktsplanen.
Översiktsplanens måluppfyllelse redovisas i planens
konsekvensbeskrivning.

Värmlandsbanan
Värmlandsbanan mellan Laxå och Charlottenberg är
en del av den Nordiska Triangeln. Nordiska Triangeln är ett av EU prioriterat projekt som syftar till
att minska restiderna mellan de Nordiska huvudstäderna och kontinenten. Värmlandsbanan mellan
Kil, Karlstad och Kristinehamn är ett hårt belastat
enkelspår och kapacitetsbristen på spåret är idag ett
påtagligt problem för att utveckla godstransporter
och persontrafik på järnvägen. Planer finns på kapacitetsförstärkning genom ett antal mötesspår. På
längre sikt krävs dock dubbelspår på hela eller stora
delar av sträckan mellan Kristinehamn och Kil.
Trafikverket arbetar för närvarande med åtgärdsstrategier för bland annat mellanblockssignaler,
mötesspår och växlar.

7.4.5	Karlstads kommuns trafikplan

I kommunens trafikplan (pågående) ska de fysiska
åtgärderna slås fast. En tydlig inriktning i trafikplanen är att rätt transportslag ska användas för
respektive trafikslag. Trafikplanen utgår från inriktningen i transportstrategin och väntas vara antagen
under 2010.

Karlstad C/Resecentrum
Karlstad C, som omfattar ombyggnad av bangården
och ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig
järnvägsstation, är ett mycket angeläget projekt för
såväl den nationella som regionala och lokala kollektivtrafiken. Nuvarande bangård är idag fullt utnyttjad
och utgör ett hinder för ytterligare ökning av personoch godstrafik på Värmlandsbanan. Ökad kapacitet
på Karlstad C är därför en viktig förutsättning för den
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planerade utvecklingen av regional och interregional
tågtrafik i Värmland. Projektet beskrivs i kapitlet om
Karlstads framtida bebyggelseutveckling.

och ska inte ianspråktas av verksamheter som står i
konflikt med en sådan utbyggnad.
Triangelspår
Möjligheten att åstadkomma ett triangelspår där
Skoghallsbanan och Värmlandsbanan möts har
diskuterats och Trafikverket har inlett en förstudie.
Syftet med triangelspåret är att tågen till eller från
Skoghall ska slippa att passera centrala Karlstad.
Idag måste alla norrgående tåg till och från Skoghall växla i centrala Karlstad. Ett triangelspår skulle
innebära minskad belastning på Värmlandsbanan.
Ett triangelspår är nödvändigt om en ny plats för
godsrangering väljs väster om Karlstad, det vill
säga någonstans mellan Skoghall och Kil.

Växlingsbangård
Karlstads central fungerar idag som en nod för
godstrafiken till och från Karlstadsområdet. Godstågen ankommer till Karlstads C där de växlas isär
och distribueras till de olika lastspåren i Karlstad
och Skoghall. Efter lossning och lastning hämtas
vagnarna tillbaka till Karlstad C där de växlas ihop
till avgående godståg. När resecentrum byggs
måste tågväxlingen flyttas för att ge plats åt fler
persontåg. Trafikverket har formulerat följande krav
för en ny växlingsbangård:
-	Tillgänglighet till järnvägslinjen österut och
västerut
-	Tillgänglighet till alla lastplatser inom Karlstadsområdet, utan att påtagligt försämra förutsättningarna för persontrafiken
-	Minst två spår på 650 meter, samt ytterligare ett
spår för rundgång
- Ankomst- och avgångsspår måste vara elektrifierade
-	Utdragsspår i båda ändar
-	Tillräckligt med uppställningsspår för lok samt
trasiga och väntande vagnar
- Kombiterminal och eventuella frilastspår kan
med fördel placeras intill växlingsbangården

Nya och utvecklade tågstopp
Under våren 2009 fick kommunledningskontoret
ett uppdrag om att inom ramen för översiktplaneringen utreda möjligheten att tillskapa nya tågstopp i Skåre, Hynboholm och Skattkärr, samt att
utveckla de befintliga stoppen i Välsviken och Väse.
Kommunledningskontoret lät upprätta en studie
som baserat på analyser av tillgänglighet, resandeunderlag och bankapacitet i studien förordade att
en utveckling av tågstoppen i Väse, Välsviken och
Skåre bör prioriteras. På längre sikt skulle det även
vara möjligt att skapa ett stopp i Skattkärr.
En utveckling i Välsviken förutsätter att en
större del av den tillkommande bebyggelsen lokaliseras på rimligt gångavstånd från stationen. Ett
nytt stickspår och nya perronger i Välsviken skulle
möjliggöra att regionaltågen västerifrån skulle
kunna vända vid Välsviken istället för vid Karlstad
C, vilket skulle förbättra turtätheten mellan Välsviken och Karlstad C och att tågen skulle kunna stå
uppställda vid Välsviken istället för vid Karlstad C.
I Väse bör en perrong byggas på huvudspårets
norra sida. Denna åtgärd gör att fler tåg kan stanna
i Väse och frigör även kapacitet på spåret. För att
säkerställa säkra spårpassager för resenärerna bör en
planskiljd passage byggas på sikt.
I Skåre finns två tänkbara alternativa lägen. Det
första är vid nuvarande mötesspår vid Skåreberget
och det andra vid skogsdungen direkt söder om
Ilandavägen. Ett stopp vid Ilandavägen ger ett bättre
resandeunderlag och tillgänglighet, men kräver på
sikt en planskild passage för trafiken på Ilandavägen.
En planskild korsning måste på sikt ändå byggas
när sträckan mellan Karlstad – Kil förses med dubbelspår. Vilket stationsläge som ska förordas i Skåre

Trafikverket har identifierat följande tänkbara lokaliseringar:
- Väst: Våxnäs, Kil eller Skoghall
- Centralt: Karlstad östra och/eller Herrhagen
- Öster: Välsviken, Lamberget eller Örsholmen
Karlstad östra och/eller Herrhagen bör med tanke
på risk för buller och farligt gods inte vara långsiktigt lämpliga alternativ. Våxnäs passar förmodligen
heller inte särskilt bra med hänsyn till nuvarande
markanvändning. Placeringen måste dessutom
samordnas med en långsiktig lösning för Vänerhamns verksamhet. Vid en östlig lokalisering bör
möjligheterna att ansluta Värmlandsbanan med en
ny bro till stickspåret på norra delen av Örsholmen
utredas.
Kapacitetsökning på Värmlandsbanan
På sikt krävs dubbelspår på hela Karlstads del av
Värmlandsbanan. Plats i anslutning till spåret
reserveras för kommande utbyggnad till dubbelspår
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ett stop vid ett förlängt mötesspår i Skattkärr,
särskilt efter en eventuell exploatering vid Skattkärr strand. Även i Skattkärr finns två alternativa
lokaliseringar. Vilket läge som förordas bör avgöras
i senare skede.
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gare kapacitetsförstärkningar kommer att behövas
och då bör Vålbergsrakan byggas.
Under 90-talet studerades följande alternativa
sträckningar:
• Mellerudstorp (Stodene – flygplatsen – Edsvalla)
• I2 norr (norra delen av I2-skogen – Önnerud –
Vålberg)
• I2 syd (södra delen av I2-skogen – Önnerud –
Vålberg)
• Sörmon syd (E18 – Bergvik – Flakmossen – Algustad – Grums)
Alternativet Mellerudstorp valdes tidigt bort
på grund av att (1) restidsvinsten blir för liten (2)
investeringskostnaden blir för hög på grund av
att banan måste korsa flygplatsen i tunnel, samt
(3) det saknas regionalt- och lokalt intresse för en
samordnad tåg- och flygterminal vid flygplatsen.
Förutsättningarna för alternativ Sörmon syd har
utretts inom den fördjupande översiktsplanen för
ett utökat handelsområde i Bergvik/Eriksberg.
Utredningen visar att det är tekniskt möjligt att
dra järnvägen längs E18 men att kostnaderna blir
mycket höga. Det kan också bli svårt att realisera triangelspåret från Skoghallsbanan, som kan
komma att behövas om en växlingsbangård ska

Vålbergsrakan
Möjligheterna att förlägga en ny järnväg mellan
Karlstad och Vålberg har diskuterats under en längre
tid. Syftet med Vålbergsrakan är att kapa restiden för
persontrafik mot Vålberg, Grums, Säffle, Åmål och
vidare söderut mot Göteborg. Detta är viktigt för
att skapa bättre pendlingsmöjligheter och därmed
utvidga den funktionella regionen. Målet om restid
under två timmar med tåg till Göteborg blir svårt
att nå utan denna nya sträckning. Vålbergsrakan är
ett långsiktigt projekt och prioriteras efter ett nytt
dubbelspår mellan Kristinehamn – Karlstad – Kil.
Trafikverkets långtidsprognoser visar dock att ytterli65

Ny järnvägssträckning
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anläggas i Skoghall. Samhällsnyttan av sträckningen begränsas genom att järnvägen begränsar
hur mycket mark som kan nyttjas för exploatering
i Eriksberg. Beroende på finansieringsmöjligheter
så kvarstår sträckningen dock som utredningsområde.
De resterande alternativen går båda genom
I2-skogen. Kapacitetsmässigt är det oklart om det
behövs ett enkel- eller dubbelspår, men i ett utredningsskede bör mark för dubbelspår reserveras.
Sträckningen skulle i så fall utgå från den befintliga
banan norr om Våxnäs. I de tidigare utredningarna
beräknades kurvradien till 1000-1500 meter, vilket
innebär hastighetsstandard mellan 130-160 km/
timmen för snabbtåg. Sträckningen går därefter
genom närströvområdet I2-skogen och flera planskilda passager och ekodukter krävs inom området
för att minska järnvägens barriäreffekter. Så stora
delar som möjligt bör förläggas i tråg och schakt.
Järnvägen passerar därefter riksväg 61/62 på bro
norr om korsningen med Trossnäsvägen och vidare
västerut (se bild).
Eftersom de tidigare utredningarna är relativt
gamla och att en del förutsättningar kan ha för-
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ändrats, behöver sträckningars aktualitet utredas.
Därefter bör den lämpligaste sträckningen anges
och reserveras.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att
inom den översiktliga planeringen fastställa Vålbergsrakans sträckning och säkerställa återstående
friluftsvärden i I2-skogen. Förutom trafikeringsmässiga kriterier ska kommande sträckningsutredningar syfta till att minimera störningar för boende
mellan RV 61/62 och Varpnäset samt att minimera
barriäreffekter och störningar på natur- och friluftsvärden i I2-skogen. Sträckningen passerar även det
tertiära skyddsområdet för Sörmons och Härtsögas
vattenskyddsområde vilket måste beaktas i fortsatta
utredningar och planering.
Kommunen avser att ge de återstående friluftsvärdena ett varaktigt skydd i form av naturreservat.
Inriktningen för kommande reservatsbildning är
att ”de naturgivna förutsättningarna för friluftsliv ska
vara styrande för områdets nyttjande. Friluftslivet ska
inriktas på ett naturligt friluftsliv och enklare motionsformer, och uppmuntra och skapa förståelse för naturen och
dess villkor”.
Restriktivitet avseende lov och prövningar bör
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gälla inom och intill utpekade utredningsområden
tills dess att kommunledningskontorets sträckningsutredning är färdig.

kombination med stort trafikflöde medför dessutom
att risken för allvarliga trafikolyckor är stor. Trafikverkets arbetsplan föreslår en ny sträckning söder
om skyddsområdet för Sörmons vattentäkt. Sträckningen består av sju kilometer motorväg. Projektet
innehåller även en ny gång- och cykelväg som till
stora delar följer E18:s nuvarande sträckning. Två
nya trafikplatser byggs i Björkås och Smedsbergsände. Vid Smedsbergsände anläggs även en ny
rastplats. Sträckningen anges i översiktsplanens
markanvändningskarta.
E45 är en nationell stamväg som förbinder
Värmland med Göteborg och har stor betydelse för
godstrafiken och turisttrafiken. Liksom E18 ingår
vägen i TEN-T. Nyligen har Trafikverket tillsammans med berörda kommuner tagit fram en handlingsplan för E45 genom Värmland som visar på ett
stort investeringsbehov.
Riksväg 61 ingår i det regionala vägnätet men
är också en viktig förbindelse till Norge. Vägen är
till största del tvåfältig, med varierande vägbredd.
På delen Ilanda-Bergvik är det kapacitetsproblem i
norrgående körfält vilket medför att det i rusningstrafik kan uppstå köer på E18.
Riksväg 62 ingår i det regionala vägnätet och
har stor betydelse för regional trafik mellan Karlstad och norra Värmland, samt för turisttrafiken
i Klarälvdalen och till Trysil i Norge. Vägen är
tvåfältig med varierande bredd. På delen IlandaBergvik sammanfaller den med väg 61.
Riksväg 63 ingår i det regionala vägnätet och
förbinder Värmland med Bergslagen. Vägen har stor
betydelse för regional trafik mellan Karlstad och
östra Värmland. Vägen är tvåfältig med varierande
standard och delen mellan Vallargärdet och Karlstad
är olycksdrabbad och bör därför mötessepareras.
Örsholms-/ Hammaröleden samt Ullebergsleden/
Skoghallsvägen är länkar i det övergripande vägnätet
och utgör Hammarös ende förbindelser mot E18.
Detta måste beaktas i utbyggnaden av staden så att
framkomligheten inte försvåras på ett oacceptabelt
sätt. Inte minst med tanke på de transporter som
industrierna i Skoghall genererar. Båda länkarna är
rekommenderade transportleder för farligt gods.
I sammanhanget ska också uppmärksammas att
Jakobsbergsbron, som ligger på kommungränsen
mellan Hammarö och Karlstad behöver ersättas.
Diskussioner pågår om förutsättningar för att bygga
en ny bro.

7.4.7	Väginfrastruktur

Åtgärder
Nedanstående åtgärder i det övergripande och
lokala vägnätet bedöms vara nödvändiga för att
tillgodose trafiksäkerheten och hållbar tillgänglighet för 100 000 invånare:
• Ny sträckning av E18 mellan Skutberget och
Björkås.
• Trafiklösningar för E18 och anslutande vägar
vid Bergvik/Eriksberg inklusive kapacitetsproblemen på väg 61/62.
• Ny bro för kollektiv-, bil- och GC-trafik över
älven mellan Jakobsberg och Ullebergsleden.
• Bro för bil- och GC-trafik mellan Örsholmen
och Kalvholmen. Den nya bron medger att
Hammaröleden kan kopplas till Välsviksleden
och att en stor del farligt gods och tung trafik
kan ledas bort från Herrhagen, Tormestad, Sjöstad och Norrstrand.
• Ombyggnad av Hamngatan i samband med
resecentrum.
Övergripande vägnät
Det övergripande vägnätet i kommunen består
av E18, E45 samt riksvägarna 61, 62 och 63. Till
detta kommer också länsvägarna 240 och 236
(Hammaröleden) samt de lokala vägarna Ullebergsleden, Skoghallsvägen, Örsholmsleden, Hagaleden/
Hamngatan, Djupdalsvägen, Välsviksleden samt
Norra infarten.
E18 är en nationell stamväg och förbinder Värmland med Stockholm och Mälardalsregionen i öster
och Oslo i väster. E18 ingår i den Nordiska triangeln som i sin tur ingår som ett prioriterat projekt i
de av EU utpekade Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T). E18 har stor betydelse för internationella, nationella, regionala och lokala person- och
godstransporter.
Trafikverket har upprättat en arbetsplan som
föreslår en ny sträckning av E18 mellan Björkås och
Skutberget. E18:s nuvarande sträckning går genom
det inre skyddsområdet för Sörmons vattentäkt med
risk för allvarliga skador på Karlstads och Hammarös dricksvattensförsörjning. Dålig vägstandard i
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Det lokala vägnätet
Det lokala väg- och gatunätet ska utformas så att
det är trafiksäkert och ger god framkomlighet. Utformningen av gator ska anpassas till omgivningen
och inbjuda till lämpligt trafikbeteende.
Enligt de simuleringar som har gjorts över olika
bebyggelsescenarion har det visat sig att Karlstads
vägnät är tämligen robust och relativt väl dimensionerat för att klara en tillväxt till 100 000 invånare.
Följande punkter har idag hög belastning och kan
enligt simuleringarna drabbas av ökade tillgänglighetsproblem vid en utveckling enligt översiktsplanens inriktning:
• Klaraborgsbron (Karl IX:s gata), korsningen mot
Våxnäsgatan
• Klaraborgsbron, korsningen mot Älvgatan
• Älvgatan mot Klaraborgsbron
• Klaramotet/Hagalundsvägen (I2-rondellen)
• Hultsbergsmotet, från avfart E18 från öst
• Hultsbergsmotet, södra rondellen
• Hagalundsleden vid Hultsbergsmotet

sosamt och yteffektivt transportmedel som har goda
förutsättningar att bli huvudfärdmedlet för majoriteten av Karlstadsborna. De allra flesta förvärvsarbetande eller studerande bor på korta avstånd från
arbetsplatser och utbildningsinstitutioner. Praktiskt taget hela staden ryms inom en cirkel med
fem kilometers radie, en sträcka man avverkar på
15 minuter vid en färdhastighet på 20 km/h.
Karlstad har bedrivit cykelplanering sedan
70-talet. Inom ramen för den pågående trafikplanen
pågår även ett fördjupat arbete med en ny cykelplan. Utgångspunkten för arbetet är att ”få fler att
sadla om” och föra över framförallt korta bilresor
till cykel. Framkomlighet, snabbhet, säkerhet och
attraktivitet är de viktigaste orsakerna att sadla om
till cykel från bil eller kollektivtrafik.
En ny förutsättning jämfört med 70- och 80-talets cykelplanering är de högre medelhastigheter
och den större hastighetsspridningen. Huvuddelen
av den befintliga cykelinfrastrukturen är emellertid
dimensionerad för långsammare och mera homogena
hastigheter. Idag har hastighetsanspråken blivit högre till följd av bättre cyklar och en större individuell
variation. Även en större mängd cykelkärror och nya
typer av fordon (elcyklar, ”trikar” och ”velomobiler”)
blir vanligare. Tillsammans med de ökade hastigheterna kommer detta ställa högre krav på hastighetsfördelning och framkomlighetskrav. Cykelbanor och
korsningar bör utformas för att ta hänsyn till detta.
Då handlar det om bredder på minst 3,5–4,0 meter.
Ett begrepp som börjat implementeras ibland annat
Danmark är så kallade ”supercykelvägar” vars syfte
är att tillgodose framförallt pendlande cyklisters krav
på snabbhet och framkomlighet.
För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen
bör restidskvoten inom Karlstad inte vara större än
1,5 (högst 50 procent längre restid med cykel än
bil). Ett annat sätt att mäta cykelns konkurrenskraft
är genhetskvoten, det vill säga cyklistens verkliga
avstånd dividerat med fågelvägen. Beräkningen
av genhetskvot innebär att ju kortare sträcka som
studeras desto större genomslag får en given omväg.
Genhetskvoten från bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, idrottsanläggning bör inte
överstiga 1,25. I undantagsfall kan genhetskvoten
1,5 accepteras. Vid planering och projektering ska
sträckningar som är så gena som möjligt väljas.

Det finns ett flertal andra platser där mindre tillgänglighetsproblem kan uppstå, men sammanfattningsvis är det framför allt situationerna kring Klaraborgsbron och Hultsbergsmotet som måste lösas.
Den nya bron mellan Jakobsberg och Ullebergsleden
minskar flödena vid Klaraborgsbron och förbättrar
tillgängligheten till Centralsjukhuset. Lösningar för
Hultsbergsmotet studeras inom arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Eriksberg.
7.4.8	Cykeltrafik

Åtgärder
• Cykelnätet anpassas till den utpekade strukturen och standardnivåerna
• Nya cykelbroar mellan Klara och Museiparken
samt Råtorp och Färjestad
• Nya broar för blandtrafik med separat cykelväg
mellan Jakobsberg och Ullebergsleden samt
Kalvholmen och Örsholmen.
• Förbättrade cykelstråk till omkringliggande
tätorter
Enligt kommunens strategiska plan ska ”Karlstad
vara en av Sveriges bästa cykelkommuner och erbjuda
ett sammanhängande cykelnät som förbinder kommunens
stadsdelar och tätorter samt möjliggör förbindelser tillkranskommunerna i syfte att minska privatbilism”.
Cykeln är ett tyst, flexibelt, miljövändligt, häl-

Nivåer för cykelvägnätet

Till det övergripande cykelvägnätet räknas stomnätet (motsvarande danska supercykelvägar) och
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K r i te r i e r f ö r standardnivåe r
Stomnät

Huvudnät

Lokalnät

Sammanhängande och enhetlig standard

Sammanhängande och enhetlig standard

Differentierad standard

Separerade cykelvägar

I möjligaste mån separerade cykelvägar

Både separerade cykelvägar och blandtrafik

Mycket lättorienterat

Lättorienterat

Lättorienterat

Genare än bilhuvudnätet

Minst lika gent som bilhuvudnätet

Minst lika gent som bilhuvudnätet

Dimensionerande hastighet ≥30 km/h

Dimensionerande hastighet 25-30 km/h

Dimensionerande hastighet 15-20 km/h

Branta backar och snäva kurvor bör
undvikas

Branta backar och snäva kurvor ska om
möjligt undvikas

Färdvägsval prioriteras framför framkomlighet

Farthinder och andra hinder ska undvikas

Farthinder och andra hinder ska undvikas

Färdvalsfrihet prioriteras framför framkomlighet

Trygga och framkomliga för alla

Trygga och framkomliga för alla

Trygga och framkomliga för alla

God belysning

God belysning

God belysning

Separering mellan cyklister och gångtrafikanter där behov finns

Separering mellan cyklister och gångtrafikanter där behov finns

Ej separering mellan gång- och cykeltrafikanter

Högsta prioritering av cyklister i utformning, trafikreglering samt drift och
underhåll

Prioritering av cyklister i utformning, trafikreglering samt drift och underhåll

Prioritering av cyklister i trafikreglering
samt drift och underhåll

lan Vålberg och Grums krävs satsningar längs E45
mellan Vålberg och Grums.
3. Vålberg – Edsvalla. Ett trafiksäkert cykelstråk bör
anläggas längs väg 695 mellan Vålberg och Edsvalla.
4. Karlstad – Hynboholm – Kil. Åtgärder krävs
särskilt på väg 706 mellan Grava och Hynboholm
samt på väg 704 mellan Hynboholm och Kil.
5. Alternativ sträckning mellan Hynboholm – Kil.
Istället för att koppla cykelstråket via Skåre längs
väg 704 kan arbetsvägen för det nya mötesspåret på
järnvägen mellan Hynboholm och Kil byggas om
till cykelbana när spåret är färdigställt.
6. Karstad – Grava – Dyvelsten – Forshaga. Forshaga
kommun anger i sin översiktsplan att de önskar
ett cykelstråk från Dyvelsten via Lyckan och vidare
in i Karlstads kommun. Inom Karlstads kommun
krävs i så fall en trafiksäker passage av RV 62 samt
åtgärder mellan Grava och Skåre.
7. Karlstad – Vallargärdet – Forshaga. Befintlig cykelbana längs Klarsälvsbanan.
8. Karlstad – Vallargärdet – Molkom. Befintlig cykelbana mellan Karlstad och Vallargärdet. När RV 63
byggs om till trefältsväg bör den parallellväg som
byggs mellan Vallargärdet och Molkom anpassas
även för cykeltrafik.
9. Karlstad – Alster – Skattkärr – Fågelvik – Väse.
För att underlätta åretruntcykling krävs särskilt
åtgärder på sträckningen längs järnvägen mellan
Alsters herrgård och tågstoppet i Välsviken. Cykeltrafik längs sträckningen mellan Skattkärr – Fågelvik och Väse bedöms fortsatt kunna ske i form av
blandtrafik längs väg 575.

huvudnät. Därutöver finns även lokalnät.
Det övergripande cykelnätet är i första hand till
för cyklister som färdas längre sträckor, t ex mellan
bostad och arbetsplats i olika delar av staden. Stomnätet har här en generellt högre standard jämfört
med det övriga huvudnätet. Lokalnätet är avsett för
cyklister som färdas kortare sträckor inom ett område
mellan bostad och skola närservice och busshållplats.
Ett av syftena med indelningen är att kunna
visa gentemot cyklisten vilken standard man kan
förvänta sig i de olika näten avseende fysisk standard, skötsel, formspråk, målning och vägmärken.
Igenkänningsfaktorn är viktig i sammanhanget.
Cykelstråk till omkringliggande tätorter

I takt med ökad hälso- och miljömedvetenhet blir
cykeln ett allt viktigare transportslag även vid resor
över några kilometer. För att främja även längre
cykelresor, och bättre kommunikationer mellan
Karlstad och dess omkringliggande tätorter, anges
ett antal prioriterade cykelstråk till omgivande
tätorter i översiktsplanen.
Inom dessa stråk ska cykelresande ordnas så trafiksäkert som det är ekonomiskt motiverat. Nedan
följer en kortfattad förklaring till bilden med cykelstråk till tätorter.
1.Karlstad – Lillerud – Norsbron – Vålberg. När E18
mellan Skutberget och Björkås byggs om till motorväg kommer delar av den gamla sträckningen av E18
att användas till ny cykelväg. Ny sträckning kommer
även att krävas mellan Lillerud och Norsbron.
2. Vålberg – Grums. För att främja cykeltrafik mel69
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10. Alternativ sträckning mellan Väse – Kristinehamn.
Cykeltrafiken kan anslutas norrifrån via Södra Mon
till parallellvägen söder om E18 mellan Ölme och
Stolpen. Passage av E18 kan ske vid Finnängen och
Veglemyren i Kristinehamns kommun.
11. Alternativ sträckning mellan Väse – Kristinehamn.
Kopplingen till Kristinehamn sker istället via Väse
samhälle söder om E18 på befintliga vägar.
12. Karlstad – Nolgård – Skoghall. Befintlig cykelbana.
13. Karlstad – Vidön – Skoghall. Befintlig cykelbana.

• Hög genomsnittshastighet – mål 25 km/h
• Regionala bytespunkter vid resecentrum, Välsviken och Eriksberg/Bergvik
• Strukturerande vid planering av ny bebyggelse
Enligt kommunens mål om ett balanserat transportsystem ska cykelns och kollektivtrafikens
konkurrenskraft jämställas med bilens inom
Karlstads tätort. Karlstadsbuss har tillsammans
med övriga aktörer inom svensk kollektivtrafik
antagit målet att fördubbla kollektivtrafikresandet. Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning
visade att översiktsplanens föreslagna inriktning
inte levde upp till de egna målen om ett balanserat
transportsystem. Den visade också att bussen inte
heller är konkurrenskraftig mot bilen i merparten
av de befintliga stadsdelarna. För att leva upp till
fördubblingsmålet och målen om ett balanserat
transportsystem krävs kraftfulla satsningar på kollektivtrafiksystemet i Karlstad.

7.4.9	Kollektivtrafik

Inriktning för Karlstadsstråket
• Ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk med
spårvagnskvalitet
• Sträckning i separata bussgator, busskörfält och
blandtrafikgator med signalprioritering, samt
andra framkomlighetsåtgärder
• 15-18 minuters restid från centrum till respektive ändpunkt
• Hög turtäthet – mål 5 minuter

Kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk
Potentiellt kollektivtrafikstråk
Regional intermodal bytespunkt
Stadsutvecklingsområde
Upplevelseanläggning
Verksamhet - industri - storskalig handel m.m.
Förtätningsområde

E18

E18

0

Karlstadsstråket – möjlig sträckning
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7.4.10 Sjöfart

Karlstadsstråket – ett nytt kapacitetsstarkt
kollektivtrafikstråk

Vänerhamn AB driver förutom Karlstads hamn
även fyra andra hamnar i Vänern. Det finns
företag i närområdet som är direkt beroende av
hamnen för att transportera sina produkter. Den
befintliga hamnen tillgodoser dagens behov och
Vänerhamns framtida behov är svåra att bedöma.
En stor del av godset som hanteras i Karlstads
hamn transporteras på väg och järnväg och inte
med fartyg. Beslut om investeringar i Trollhättans slussar och frågan om huruvida Vänersjöfarten ska införlivas i EU:s gemenskapslagstiftning
som rör inre vattenvägar är två avgörande frågor
för Vänerhamns framtid.
Vänerhamns funktion är av riksintresse för sjöfarten. Enligt beslut i kommunstyrelsen i november
2009 ska översiktsplanen reservera mark med hänsyn
till Vänernhamns långsiktiga utvecklingsmöjligheter. På kort sikt säkerställs Vänerhamns verksamhet genom att den östra delen av Wermlandskajen
iordningsställs för Vänerhamns bulkverksamhet. För
att säkerställa Vänerhamns långsiktiga verksamhet
reserveras den sydöstra delen av Kalvholmen tillsvidare för ny bulkhamn (alternativ Kalvholmen sydost
enligt Vänerhamns lokaliseringsutredning från
2006). Långsiktiga logistiklösningar ska utredas tillsammans med frågorna om ny växlingsbangård m.m.

Spårbunden kollektivtrafik har länge ansetts vara
lösningen när det gäller införande av kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem. Många mellanstora
svenska städer saknar dock förutsättningar för så
dyra investeringar. Ett alternativ som får allt större
uppmärksamhet i medelstora städer är en utvecklad
busstrafik som är uppbyggd som spårtrafik. Sådana
system kallas bland annat BRT (Bus Rapid Transit)
BHLS (Buses with a High Level of Service) eller
QBC (Quality Bus Corridors). Gemensamt för dessa
system är att de prioriteras i trafiksystemet genom
att de går i egna gator, körfält eller signalprioriteras
i blandtrafik. De tillåts även vara strukturerande
vid planering av ny bebyggelse, det vill säga att
bebyggelsen anpassas till kollektivtrafiken och inte
tvärt om. De har en högre genomsnittlig reshastighet än vanlig busstrafik och en högre turtäthet. I
flera fall har man dessutom kunnat höja statusen på
bussresandet genom mer attraktiva busshållplatser
och bytespunkter samt genom att införa mer spårvagnslika fordon.
Ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk,
”Karlstadsstråket”, med influenser av BRT, BHLS
och QBC planeras därför i Karlstad. Inriktningen
har även stöd i kommunens strategiska plan. För
att skapa förutsättningar för en så kraftfull kollektivtrafik krävs förändringar i befintlig infrastruktur
och i den kommande planeringen. Ny bebyggelse
måste koncentreras längs stråket för att skapa ett
bra resandeunderlag. För att minska restider och
avstånd till hållplatser bör busstrafik även tillåtas i
tidigare trafikseparerade områden.
Karlstads kommun har fått planeringsstöd från
Delegationen för hållbara städer för att utreda
”Karlstadsstråket” med en planerad sträckning från
Välsviken i öster till Bergvik/Eriksberg i väster.
Sträckningen däremellan är inte fastställd men det
ska passera stadens större målpunkter och kommande stadsutvecklingsområden. På det sättet
bidrar stråket att uppfylla målen om ett balanserat
trafiksystem.
För att öka den regionala tillgängligheten till Eriksberg/Bergvik, Välsviken, CSK och KaU bör det
byggas kollektivtrafikterminaler vid Välsviken och
Eriksberg/Bergvik där det planerade ”Karlstadsstråket” har sina ändpunkter.

7.4.11 Flyg

Det är en kommunal och regional angelägenhet att
flygplatsen har en hög tillförlitlighet och turtäthet på de olika flyglinjerna, samt att både in- och
utchartertrafiken ökar. Inga nya markreservationer
krävs i översiktsplanen för att säkerställa verksamheten på Karlstad flygplats. Buller- och bebyggelserestriktioner finns beskrivit i kapitlet om risk,
miljö, säkerhet och hälsa.

7.5	Teknisk försörjning
Inriktning:
• Fysisk planering, tillståndsgivning och olika
typer av avtal ska aktivt användas som instrument för att skapa ett energieffektivare samhälle.
• Vid ny bebyggelse ska miljömässigt hållbar
uppvärmning prioriteras
• Möjligheten till fjärrvärmeanslutning bör betraktas som en viktig planeringsförutsättning
vid lokaliseringsbedömningar av bostäder och
verksamheter.
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lokaliseras nära staden ställer verksamheten höga
krav på dess lokalisering. Verksamheter som hotar
att försämra förutsättningarna för masshanteringsstationerna bör därför prövas restriktivt.

• Kommunen är positiv till etablering av närvärmeanläggningar utanför fjärrvärmenätet.
• Verksamheter som hotar att påverka masshanteringsstationerna i Bråtebäcken, Djupdalen
och Eriksberg bör prövas restriktivt.

7.5.3	VA-försörjning

Kommunens ansvar inom VA-området innebär
att förse invånarna med dricksvatten, att ta hand
om och rena avloppsvatten och att leda bort dagvatten inom kommunens VA-verksamhetsområden.
Verksamhetsområdena för vatten, spillvatten och
dagvatten skiljer sig något från varandra, då det
finns områden som bara har kommunalt vatten
men inte avlopp etc. I princip omfattar de dock all
tätbebyggelse i kommunens tätorter.
Idag sker produktion av dricksvatten vid åtta
vattenverk inklusive de två som ingår i KarlstadsGrums Vattenverksförbund. Under 2006 avvecklades Väse vattenverk och Väse samhälle får idag
dricksvatten från Sörmons vattenverk. Huvuddelen
(ca 85 %) av all dricksvattenproduktion sker vid
Sörmons vattenverk. Sörmons vattenverk producerar även dricksvatten åt Hammarö kommun.
Rening av spillvatten sker idag vid sju avloppsreningsverk inom kommunen. Det största renings
verket är Sjöstads avloppsreningsverk som tar emot
avloppsvatten från Karlstads tätort. Verket renar ca
80 % av allt spillvatten som avleds till kommunens
ledningsnät.

7.5.1 Energi

Av den totala energiförbrukningen i kommunen
går cirka en tredjedel till boende – främst uppvärmning av bostäder och varmvatten. De största
energiförmedlarna för detta är fjärr- och närvärme.
Fjärrvärmen i Karlstad tätort byggs successivt ut av
kommunens energibolag Karlstads Energi AB. Utbyggnadsplanen sträcker sig till år 2012, då är stora
delar av tätorten försörjd med fjärrvärme. Kommunen arbetar även för att förbättra förutsättningar
för att de mindre tätorterna ska få fjärrvärme eller
närvärme. Idag finns ett lokalt fjärrvärmenät som
försörjer stora delar av Molkoms tätort.
Karlstad Elnät AB ansvarar för elnätet och
transporten av el från producent till slutkonsument
i Karlstad tätort. Matning av el in till centrala
Karlstad sker från fyra mottagarstationer– två i
östra delen, placerade vid Heden och Kronoparken,
en i västra delen, vid Hultsbergsmotet och en
central mottagningsstation i Viken. Dessa matas via
130 kV kraftledningar från norr och väster (centrala
stationen via Dingelsundet). Fortum har koncession
i övriga delar av kommunen.
Kommunens energiplan fastställer att fysisk
planering och tillståndsgivning ska vara ett aktivt
instrument för att få ett energieffektivare samhälle.
Bland annat ställer kommunen krav på energieffektivitet och fjärrvärme eller annan miljömässig
uppvärmning vid markupplåtelse.

Förutsättningar vid fortsatt bebyggelseutveckling
Om den fortsatta befolkningsutvecklingen går i enlighet med visionen Livskvalitet Karlstad
100 000 innebär det en ökning med ca 14 500
personer. En fortsatt utbyggnad av Karlstad i den
takten kräver kompletteringar och utbyggnad av
det kommunala VA-nätet. I stort sett bedöms att en
utbyggnad i Karlstads tätort klaras inom befintligt
huvudledningsnät för VA. Huvudledningarna för
dricksvatten i Karlstad har ledig kapacitet att klara
en utbyggnad i stort sett oberoende var utvecklingsområdena placeras. Däremot är huvudledningar för
spillvatten som avleder vatten från de västra delarna
av Karlstad till Sjöstad i det närmaste fullbelastade
idag. Avledning via huvudledningar från de östra
delarna har däremot mer ledig kapacitet. Viss kapacitetsbrist finns också i huvudspillvattenledningar som
avleder spillvatten från de norra delarna av Karlstad.
Kapacitetsbristen i de västliga spillvattenledningarna
har utretts och förslag till åtgärder har tagits fram för
att frigöra kapacitet . Detta förutsatt att en utbygg-

Förutsättningar vid fortsatt bebyggelseutveckling
i Karlstads tätort
Befintliga mottagningsstationer för elnätet har kapacitet för ytterligare utbyggnad av Karlstad i olika
riktningar. När fjärrvärmeutbyggnaden sker förbereds också för fortsatt utbyggnad till nya exploateringsområden. Vid överväganden om nya exploateringsområden är möjligheten till anslutning till
fjärrvärmenätet en viktig faktor att ta hänsyn till.
7.5.2	Masshantering

Karlstads kommun har tre masshanteringsstationer
i Bråtebäcken, Djupdalen och Eriksberg. Eftersom
hanteringen är relativt störande och samtidigt bör
73

nad av Karlstad utförs enligt föreslagna utbyggnadsriktningar både åt väster och öster så att all belastning
inte enbart påförs västra delarna. Det förutsätter också
att befintlig kapacitetsbrist åtgärdas. Kapacitetsbristen i spillvattennätet i de västra delarna bedöms vara
möjlig att åtgärda till rimliga kostnader.
Det är troligt att endast en mindre del av de
14 500 nya invånarna kommer att bosätta sig i
kommunens mindre tätorter och därför bedöms ledningsnäten i dessa orter till största del ha tillräcklig
kapacitet för att klara en sådan befolkningstillväxt.
En begränsning finns dock i Vallargärdet. Befintlig
allmän VA-anläggning i Vallargärdet har kapacitet för en ytterligare exploatering av bostäder eller
verksamhet motsvarande maximalt 15 hushåll.
Däröver behöver befintligt vattenverks kapacitet
bygga ut och eventuellt behöver befintligt avloppsreningsverks processer byggas om med anledning
av framtida skärpta myndighetskrav.
Någonstans på vägen mot visionen måste Sörmons vattenverk byggas ut för att nå tillräcklig
kapacitet för att klara tillkommande dricksvattenförbrukning. Idag ligger produktionen på ca
22 500 m3/dygn, verkets kapacitet uppgår till ca
26 000 m3/dygn. Tillräcklig produktion för en
ökad befolkning med 14 500 personer bedöms att
motsvara 28 000-30 000 m3/dygn. Ny vattendom
med kapacitetsutbyggnad bedöms vara möjlig att
klara av inom nuvarande Västra Sörmon. Därmed
skulle man inte behöva ta i anspråk Östra Sörmon
under denna planeringsperiod.
Under förutsättning att ingen stor livsmedelstillverkare eller liknande lokaliseras till Karlstads tätort
bedöms utrymme finnas vid Sjöstads reningsverk
för att klara avloppsreningen för en exploatering av
Karlstads tätort med ca 14 500 nya invånare.

• Översiktsplanens riktlinjer för förtätning med
hänsyn till grönområden beaktas i fysisk planering och lovgivning.
• Kommunen arbetar aktivt med skydd och
restaurering av värdefull natur.
• Kommunen föregår med gott exempel på egen
mark genom att dels värna befintliga värden och
dels skapa förutsättningar för biologisk mångfald.
Människan har kraftigt påverkat ekosystemen på
jorden på olika sätt. Ett av de största globala problemen är den ökande förlusten av arter, naturtyper och
ekosystem, det vill säga biologisk mångfald. Ungefär
10 procent av Sveriges växt- och djurarter bedöms
vara hotade i den bemärkelsen att deras överlevnad i
livskraftiga bestånd inte är säkerställd på längre sikt.
Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda
värdefulla områden och arter och att möta människans
behov att nyttja naturen och allt som naturen ger.
Naturvården ska bevara och restaurera naturvärden.
Det gäller landskap, naturtyper, arter och genetisk variation. Naturvärden återfinns både i ursprungliga och
kulturpräglade naturtyper. Det är också viktigt att se
till att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
bevaras. De tjänster som skogar och våtmarker ger
oss i form av bra luft och renare vatten är ovärderliga.
Därför är ett hållbart nyttjande av naturresurser en
förutsättning för våra framtida generationer.
7.6.1	Naturvård i Karlstads kommun

Karlstads kommun bedriver ett aktivt naturvårdsarbete med syfte att bevara, restaurera och utveckla
naturlandskapet. Detta görs genom att skapa goda
förutsättningar för en rik biologisk mångfald i kommunen. Bland annat har Karlstads kommun bildat
tre naturreservat, restaurerat omkring 350 ha naturbetesmarker, restaurerat vattendrag och småvatten
samt låtit skydda alla nyckelbiotoper på kommunens
egen mark. En annan viktig del av naturvårdsarbetet
är att tillgängliggöra och informera om kommunens
naturområden för Karlstadbor och besökare.

7.6	Naturvård
Inriktning:
• Områden med dokumenterat höga värden för
naturvård och friluftsliv ska undvikas vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar
och annan exploatering.

Naturvårdsprogram och annat underlagsmaterial
Karlstads kommuns naturvårdsprogram från 1995
utgör grunden för åtgärder inom naturvården,
friluftslivet och naturresurshushållningen i kommunen. Naturvårdsprogrammet syftar till att:
bevara och utveckla den biologiska mångfalden i
kommunen, främja den långsiktiga hushållningen
med naturresurser, skydda värdefullt natur- och

• Områden med höga naturvärden ska alltid beaktas och så långt möjligt värnas i den fysiska
planeringen. Även i bebyggda miljöer finns
naturvärden som ska värnas och utvecklas.
• De mest värdefulla områdena bör säkerställas
genom ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken.
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kulturlandskap samt tillgodose kommuninvånarnas
behov av områden för rörligt friluftsliv, parker och
grönytor. De delar i naturvårdsprogrammet som
behandlar frågor rörande friluftsliv och naturresurshushållning redovisas separat i kommande avsnitt.
I programmets inventeringsdel värderas områden i
kommunen utifrån sina naturvärden. Värderingen
görs i tre klasser. Klass 1 innebär högsta naturvärde
och innehåller bl.a. alla riksintresseområden för naturvården. Klass 2 innebär mycket högt naturvärde
och är av regionalt intresse. Klass 3 innebär högt
naturvärde och är av lokalt intresse.
Naturvårdsprogrammet har utvecklats genom åren
och kompletterats med andra planer och inventeringar som ökar kunskapen och förståelsen för kommunens naturvärden och reglerar åtgärder för att skydda
värdefulla områden. Exempel på sådana dokument är
Skötselplanen för Vänerstranden och Mångbruksplanen för Karlstads kommuns skogsinnehav.

områden där kommunens kunskap om naturvärdena har ökat genom olika naturvårdsprojekt och
inventeringar. De har sitt ursprung bl a i Vattenvårdsplan för Vänern, Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun samt Mångbruksplanen för Karlstads kommuns skogsinnehav.
Områdena i denna kategori har inte klassificerats
i klass 1-3, men kan ha lika höga naturvärden
som områdena i naturvårdsprogrammet.
• Naturvärdesobjekt - Mindre områden med höga
naturvärden. Här ingår bl a nyckelbiotoper, dvs
skogsområden med mycket höga naturvärden,
ängs- och hagmarker, dvs oplöjda och ogödslade
slåttermarker och naturbetesmarker, koncentrationer av småvatten av särskilt högt värde för
ovanliga groddjur, såsom större vattensalamander.
Dessa områden ska med hänsyn till deras naturvärden betraktas som allmänt intressanta och ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada deras värden. Riksintresseområdena,
inklusive natura 2000-områdena, ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada dess värden (3
kap 6 § MB).
För mer detaljerad information om områdenas
och naturvärdenas karaktär hänvisas till Naturvårds
programmet, Mångbruksplanen, Skötselplanen för
Vänerstranden, Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering,
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering, Vattenvårdsplan för Vänern, projektrapporten Levande vattendragsmiljöer i Karlstads kommun med flera källor.
Utöver de områden som redovisas i översiktsplanen finns naturvärden också på många andra platser,
även i parker och andra tätortsnära miljöer, till exempel i form av gamla, grova träd eller förekomster
av hotade arter. Värden på denna detaljeringsnivå
bör kartläggas och skyddas i samband med detaljplanering. Det kan också finnas höga naturvärden
som i dagsläget inte är kända av kommunen. All
eventuell exploatering ska därför föregås av en närmare inventering och analys.

7.6.2	Naturvärdesområden att beakta vid
fysisk planering

Naturvårdsprogrammets övergripande mål för
fysisk planering anger att ”Områden med dokumenterat
höga värden för naturvård och friluftsliv ska undvikas
vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och
annan exploatering. Hänsyn ska även tas till påverkan
på landskapets struktur genom barriäreffekter m.m.
Vägar och andra kommunikationsanläggningar och ledningsstråk ska undvika de få kvarvarande vildmarksområdena.” De naturvärdesområden som bedöms vara
särskilt viktiga att beakta vid fysisk planering och
som redovisas i översiktsplanen är:
• Riksintressen för naturvården och skyddade
områden i form av riksintressen för naturvården,
Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, fågelskyddsområden och områden inom strandskydd. Dessa
områden redovisas i bilaga.
• Naturvårdsprogrammet - Här ingår Naturvårdsprogrammets klass 1-3-områden, dvs områden
med högt, mycket högt och högsta naturvärde.
Gränserna har dock justerats för några områden
där förutsättningarna ändrats eller där kommunens kunskap om naturvärdena har ökat efter att
naturvårdsprogrammet togs fram (1995).
• Övriga naturvärdesområden - Dessa områden
kan ses som kompletteringar till områdena i
Naturvårdsprogrammet. Det är dels områden som
restaurerats och fått ett högre naturvärde efter
att Naturvårdsprogrammet togs fram och dels

7.7	Rekreation och
friluftsliv
Inriktning
• Områden med höga rekreationsvärden ska beaktas och värnas i den fysiska planeringen.
• De områden som pekas ut i översiktsplanen betraktas som allmänt intressanta för friluftslivet
och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada dess värden.
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god livskvalitet och en attraktiv livsmiljö bör de
områden som pekas ut i översiktsplanen betraktas
som allmänt intressanta för friluftslivet och så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dess värden (3 kap 6 § MB).

• Riktlinjerna för förtätning med hänsyn till
grönområden beaktas i fysisk planering och
lovgivning.
• Alla kommuninvånare ska ha tillgång till bostadsnära natur och ska till fots eller med cykel
enkelt kunna ta sig till närströvområden med
höga friluftsvärden.

7.7.2	Områden för naturturism

Dessa är större områden där det finns särskilda
förutsättningar för att utveckla naturturismen. I
dagsläget varierar det hur tillgängliga och iordningställda dessa områden är. Markanvändning som
påtagligt försvårar utveckling av naturturism bör
inte prioriteras i dessa områden.

• Gröna stråk ska binda samman bostadsområden med rekreationsområden.
• Allmänhetens tillgänglighet till stränder bibehålls och utvecklas.
• Tillgängligheten till Vänerskärgården och
Klarälven ska förbättras.

7.7.3	Friluftsområden

• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten.

Friluftsområden är områden som har besökare från
många delar av kommunen och har ofta besöksvärde
även för turister. I områdena finns oftast anläggningar för friluftslivet i form av informationstavlor,
markerade leder, rastplatser eller liknande. Även friluftsområdena har stor betydelse för kommuninvånarnas folkhälsa och upplevelse av livskvalitet. Dessa
områden ska med hänsyn till dess värden för friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden (3 kap 6 § MB).

• Stadslandskapets grönska ska värnas och förbättras. På platser med brist på stadsgrönska
eftersträvas nya ”luckparker.”
Med friluftsliv avses i detta sammanhang rörligt
friluftsliv eller allmänhetens möjlighet till vistelse
i grönområden, skog och mark för motion, rekreation, natur- och skönhetsupplevelser.
7.7.1	Frilufts- och naturvärdenas
attraktionskraft

7.7.4	Närströvområden

Närströvområden nyttjas av dem som bor på promenadavstånd från området. Närströvområden har
stor betydelse för möjligheten att vistas i naturen
för boende i de omkringliggande stadsdelarna. Huvudsaklig användning är t.ex. motion, långpromenader, lek för barn och liknande. Närströvområdena
har stor betydelse för kommuninvånarnas folkhälsa
och upplevelse av livskvalitet. Dessa områden ska
med hänsyn till dess värden för friluftslivet så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dess värden (3 kap 6 § MB).

I många olika sammanhang när människor får uttrycka vad som är viktigt för att skapa attraktivitet
hos en stad eller vad man värdesätter i sin boendemiljö kommer närhet till naturen och tillgång
till rekreationsmöjligheter högt på listan. Enligt
enkätundersökningen Karlstads framtida utveckling
från 2006 framgår det att närhet till grönområden
är en av de allra viktigaste attraktivitetsfaktorerna
för kommuninvånarna. Det stadsnära friluftslivet
i form av grönytor i staden, parker, gröna stråk,
närströvområden, friluftsområden och områden
med förutsättningar för naturturism utgör därmed
en viktig faktor i planeringen för stadens fortsatta
utbyggnad.
Målet med de gröna stråken och de utpekade
områdena är att alla kommuninvånare, till fots
eller med cykel, enkelt ska kunna ta sig till naturområden med höga friluftsvärden. Stråken och
de utpekade områdena ska ha funktionen av gröna
kilar in i stadsstrukturen. Dessa kilar bör utvecklas
och det är angeläget att utvecklingen inte motverkas av oaktsam exploatering. För att säkerställa en

7.7.5	Gröna stråk

De gröna stråken består av parker, älvstränder, gångoch cykelvägar, lummiga villagator m.m. och syftar
till att binda samman bebyggelse och närströvområden och binda samman stadsdelar med varandra. De
gröna stråken ska underlätta för människor att nå ut
i naturen och bidrar till att andra levande organismer kan existera i tätorten och att röra sig mellan
olika platser. Planeringen av nya GC-vägar bör
samordnas med planeringen av gröna stråk.
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7.7.6 Bristklassning av grönytor inom
Karlstads tätort

Stråk vid vatten
Befintliga stråk vid vatten som är tilltalande att
cykla och/eller promenera utmed.

Tillgång till tätortsnära grönstruktur är av stor vikt
för bl.a. folkhälsan och för upplevelsen av livskvalitet. Den tätortsnära grönstrukturen är även viktig
för biologiska mångfalden kring större samhällen.
Vid exploatering av jungfruliga områden, samt
förtätning av den befintliga stadsstrukturen, är det
därför av stor vikt att den tätortsnära grönstrukturen skyddas så långt som möjligt.
Tillgången till grönområden varierar inom Karlstads tätort och skyddet av grönområden är viktigare i vissa delar av staden. I kartbilden ovan visas
en klassning av grönstrukturen inom Karlstads
tätort. Delområden har klassificerats i klass 1-3
utifrån tillgången till olika typer av grönområden,
t.ex. parker, stadsdelsnatur, och dess mellanformer
som är tillgängliga för allmänhetens rekreation.
Denna typ av grönområden är av betydelse främst
för de närboende, dvs. boende inom samma stadsdel
och i många fall inom de närmaste kvarteren. De är
ofta enda möjliga vardagskontakten med natur och

Gröna stråk
Befintliga gröna stråk som är gröna och tilltalande
att cykla och/eller promenera utmed.
Förbättringsstråk
Stråk som finns och som är viktiga för att nå till
närströvområden från bostadsområden, men som
i dagsläget inte är särskilt gröna. Dessa behöver
utvecklas och kompletteras med grönska för att bli
tilltalande och trivsamma och fungera som gröna
stråk.
Framtida stråk
Framtida gröna stråk som inte finns idag. Stråkens
exakta dragning är inte bestämda men stråkens
målpunkter är viktiga. Utvecklingen av de framtida
stråken bör samordnas med planering och byggande
av nya CG-vägar.
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grönska för barn, äldre, och personer med funktionsnedsättning.

eller rekreationsvärden, varför all exploatering bör
föregås av en djupare analys.

Klass 1
Inom klass 1-områden råder stor brist på grönområden. Inga befintliga grönområden bör tas i anspråk
för exploatering, utan att kompensation sker inom
berörd stadsdel med ett grönområde av motsvarande,
eller större, kvalitet avseende bl.a. kultur, areal och
upplevelse. Målsättningen bör vara att öka andelen
grönytor inom klass 1-områden. Om inte ytorna kan
ökas bör områdenas kvalitet och tillgänglighet ökas.

Klass 3
Inom klass 3-områden råder inte brist på grönområden och i de flesta fall ligger området i nära anslutning till något närströvområde. Utifrån grönstrukturaspekten finns det möjlighet till viss exploatering av grönytor inom klass 3-områden. Det är
dock viktigt att exploateringen inte går så långt att
det skapas en brist på grönområden inom stadsdelen. Målsättningen bör vara att området fortsätter
tillhöra klass 3 och inte övergår till klass 1 eller 2
till följd av exploatering. Enskilda grönområden
inom ett klass 3-område kan ha mycket höga naturoch/eller rekreationsvärden, varför all eventuell
exploatering ska föregås av en djupare analys.

Klass 2
Inom ett område av klass 2 råder relativt stor brist
på grönområden. Visst utrymme kan finnas för
enstaka mindre exploateringar av grönområden.
Detta bör dock ske med återhållsamhet och företrädelsevis för allmännyttiga ändamål. Det är dock
viktigt att exploateringen inte går så långt att den
skapar en brist på grönområden inom stadsdelen.
Målsättningen bör vara att området fortsätter att
tillhöra klass 2 och inte övergår till klass 1 till följd
av exploateringar. Enskilda grönområden inom ett
klass 2-område kan ha mycket höga natur- och/

7.7.7	Vattenanknutet friluftsliv

Karlstad är beläget vid Klarälvens utlopp i Vänern
och uppbyggt på Klarälvens delta. Detta medför
goda förutsättningar för vattenanknutet friluftsliv. Exempel på populära aktiviteter är bad, fiske,
segling, paddling, övrig båtsport, fågelskådning,
långfärdsskridskor m.m. Hela Vänern med öar och
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stränder utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet
(enligt 4 kap 1-2 §§ MB). Norra Vänerskärgården
utgör dessutom riksintresse för friluftslivet (enligt
3 kap 6 § MB). Kultur- och fritidsförvaltningen har
tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk utvecklingsplan för Vänerskärgården och Klarälvsdeltat. Planen
ska bl.a. utreda hur tillgängligheten till Vänerskärgården kan förbättras för olika typer av friluftsliv.

turmiljöprogrammet ska betraktas som särskilt
värdefull bebyggelse enligt 8 kap 13 § PBL.
• Områdesbestämmelser ska upprättas för Segerstads by. Vid behov ska ytterligare områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa
kulturvärden i känsliga områden med stort
bebyggelse- och omvandlingstryck.
• Kommunen bör informera fastighetsägare om
att tillämpa varsamhetskraven och att vårda
särskilt värdefull bebyggelse.

7.7.8	Tillgängliga stränder

Det är angeläget för kommuninvånarna att allmänhetens tillgänglighet till stränder bibehålls och
utvecklas. Det finns idag flera inventeringar av tillgängliga stränder i kommunen. Inventeringarna är
varken aktuella eller kompletta. Det finns därför ett
behov att komplettera inventeringarna av allmänt
tillgängliga strandområden.

7.8.1 Översiktsplanen och kulturmiljö

Kulturmiljövård handlar i stora drag om att avgöra
vilka värden vi ska föra med oss in framtiden, vårda
dem och berätta vad de säger om sin tillkomstperiod och dess människor. Det är sällan det finns anledning att skydda en miljö från all förändring, dvs.
ett rent musealt bevarande. Det är som en del av
människors vardag som kulturmiljön har betydelse.
Det är därför väsentligt att översiktsplanen anger
vilka kulturmiljöer som bör beaktas för att kunna
tillämpa reglerna om varsamhet och skydda särskilt
värdefull bebyggelse.

7.7.9	Störande friluftsliv

Vissa fritids-/friluftslivsaktiviteter är av olika
skäl svårförenliga med annat friluftsliv och även
med viss annan markanvändning. Detta gäller t ex bullrande verksamheter som motorsport,
vattenskoteråkning och skytte. Även säkerhetsaspekter kan medföra problem, t ex när det gäller
skytteverksamheten. En strävan bör vara att samla
”störande” friluftsliv till platser där verksamheterna
inte kommer i konflikt med andra intressen.

7.8.2	Skydd, reglering och förvaltning

Särskilt värdefull bebyggelse, varsamhets- och underhållskrav enligt plan- och bygglagen
Enligt plan och bygglagen ska planläggning ske
med beaktande av kulturvärden. Det är därför
väsentligt att översiktsplanen klargör vilken bebyggelse som ska betraktas som särskilt värdefull
bebyggelse samt vilka områden där varsamhetskrav
bör tillämpas för att bevara och skapa förståelse för
bebyggelsens egenart och värden.
Enligt varsamhetskraven, som återfinns i planoch bygglagens 2 kapitel, ska byggnader placeras
och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader
ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och
som ger en god helhetsverkan (2 kap 6 § PBL).
Ändringar av en byggnad ska utföras så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga värden tas till vara (3 kap 10 §
PBL). Dessa varsamhetskrav gäller all bebyggelse
och inte enbart byggnader med särskilda kulturvärden.
I 8 kap 13 § PBL anges även att byggnader som
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,

7.7.10 Stadslandskapets grönska

Stadslandskapets grönska genom parkanläggningar,
grönområden, alléer, dungar, blommor, mellanrum,
stråk och kilar främjar attraktiviteten och producerar livskvalitet, vilket starkt bidrar till en mer hållbar stad. Den befintliga stadsgrönskan ska värnas så
långt som möjligt och ny stadsgrönska ska tillföras
där det är lämpligt. Luckparker kan komplettera
områden med brist på grönytor och stadsgrönska.

7.8	Kulturmiljö
Inriktning:
• Kulturmiljöer i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland ska betraktas
som allmänt intressanta enligt 3 kap 6 MB och
beaktas i planering och lovgivning.
• Byggnader och miljöer som redovisas i inventeringarna Kulturhistorisk inventering i Karlstad
kommun 1976-1978, Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun från 1984 samt Kul81

miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär,
inte får förvanskas. För att bestämmelserna i 13 §
ska kunna tillämpas behöver inte byggnaderna eller
bebyggelsen vara av byggnadsminnesklass. Ett tillräckligt motiv kan vara att de är representativa för
tidigare samhälleliga eller estetiska ideal eller att de
ger en god uppfattning om tidigare villkor för en
viss samhällsgrupp. Andra motiv för bevarande kan
vara att bebyggelsen eller byggnaden haft betydelse
för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska
eller tekniska utvecklingen.
Fastighetsägaren har ansvar för att byggnaders
yttre ska hållas i vårdat skick. Underhållet ska
anpassas till byggnadens värde utifrån historisk, kulturhistorisk miljömässig och konstnärlig synpunkt
samt till omgivningens karaktär. Byggnader som
avses enligt 13 § ska underhållas så att deras värde
bevaras (8 kap 14 § PBL). Underhållskraven enligt
14 § gäller all bebyggelse, även om den inte har
sådana värden att den räknas som särskilt värdefull
enligt 13 §. Kraven innebär bl.a. att materialval och
färgsättning ska anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala traditioner.
I Karlstads kommun sker ett kontinuerligt inventeringsarbete för att identifiera särskilt värdefull
bebyggelse. Kulturmiljöprogrammet är ett verktyg för
att uppfylla plan- och bygglagens krav på förvanskningsskydd för särskilt värdefulla byggnader och
varsamhetskravet som gäller all bebyggelse. Karlstads bebyggelse inventeras område för område och
Kulturmiljöprogrammet ersätter kontinuerligt de
tidigare inventeringarna Kulturhistorisk inventering
i Karlstad kommun 1976-1978 samt Kulturhistorisk
bebyggelse i Karlstads kommun från 1984. Byggnader
och miljöer som redovisas i inventeringarna och
Kulturmiljöprogrammet ska betraktas som särskilt
värdefull bebyggelse enligt 8 kap 13 § PBL.

Vid behov ska ytterligare områdesbestämmelser
upprättas för att säkerställa kulturvärden i känsliga områden med stort bebyggelse- och omvandlingstryck.
Hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser ska tillämpas vid planering och lovgivning. Hushållningsbestämmelserna anger att kulturvärden som
är av allmän betydelse så långt möjligt ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
De områden som enligt samma lagstiftning är
utpekade som riksintresse för kulturmiljön ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess
värden. Inom kommunen utgör Segerstad, Alsterdalen, Karlstads stadskärna och Väse-Ve riksintressen för kulturmiljövården. Karlstads kommun avser
inte att tillåta bebyggelse eller verksamheter som
påtagligt skulle kunna skada de värden som utgör
riksintresse för kulturmiljön.
Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram
Ditt Värmland pekar ut områden i Karlstads
kommun som anses vara särskilt intressanta och
skyddsvärda. Länsstyrelsen har även inventerat
kulturhistoriskt värdefulla broar inom kommunen. Områdena i kulturmiljöprogrammet och de
kulturhistoriskt värdefulla broarna betraktas av
kommunen som allmänt intressanta (enligt 3 kap
6 MB) och ska därmed beaktas i planering och
lovgivning.
Kulturreservat
Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med
miljöbalken 1999. Avsikten är att möjliggöra vård
och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets naturoch kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed
omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och
marker - men även sådana värden som består av
verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning.
En länsstyrelse eller en kommun kan besluta om
att ett område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat enligt 7 kap 9 § MB. I beslutet bestäms
syftet med skyddet och vilka föreskrifter som skall
gälla i reservatet. Med varje beslut följer också en
skötselplan som beskriver målen för bevarandearbetet samt vilka åtgärder som måste genomföras för
att målen skall nås.
Karlstads hittills enda kulturreservat är Bratt-

Utvidgad tillståndsplikt genom detaljplan eller områdesbestämmelser
För att säkerställa kulturvärden kan kommunen
genom att anta områdesbestämmelser eller detaljplan utvidga den tillståndsplikt som normalt
råder, närmare reglera bebyggelsemiljöns utformning samt att i detaljplan meddela skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse. Områdesbestämmelser är upprättade för områden kring
Nors kyrka. Enligt beslut från dåvarande Byggnadsnämnden finns ett uppdrag från 2005 om att
upprätta områdesbestämmelser för Segerstads by.
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Kulturmiljövärden i Karlstads kommun. Ytterligare objekt som fornlämningar, byggnadsminnen och särskilt värdefull bebyggelse kan förekomma. Se kommunens inventeringar och/
eller den web-baserade ÖP-kartan på kommunens hemsida för ytterligare information.
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forshedens krigsflygfält som bildades år 2003. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av reservatet.

möjlighet att fatta beslut om särskild arkeologisk ut
redning (2 kap 11 § KML) för att klarlägga eventuell förekomst av ytterligare fornlämningar. En sådan
utredning bekostas av exploatören och samråd bör
därför ske med Länsstyrelsen inför bygglov eller
detaljplaneläggning vid misstanke om ytterligare
lämningar.

Landskapsbildsskydd
Ett antal områden inom kommunen omfattas av
förordnande till skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturresurslagen i dess lydelse före den
1 januari 1975 och 9 § första stycket enligt lag
om införande av miljöbalken. I dessa områden får
nybyggnad, upplag eller annat företag inte utföras
utan Länsstyrelsens tillstånd om det i väsentlig mån
kan skada landskapsbilden. Följande områden inom
Karlstads kommun omfattas av landskapsbildsskydd:
• Hovlanda (Arnöns sydspets)
• Väse kyrka
• Alsterdalen
• Alsters kyrka
• Borssjön
• Västra Örten
• Östra Örten, Gräsmången och Lersjön

Miljömål – God bebyggd miljö, delmål 2
Delmålet anger att: ”Bebyggelsens kulturhistoriska
värden ska vara identifierade och ha en långsiktigt
hållbar förvaltning”. Genom de tidigare inventeringar som finns, och det inventeringsarbete som
sker inom ramen för kulturmiljöprogrammet, anses
bebyggelsens kulturhistoriska värden vara identifierade. Identifiering och bevarande av kulturhistoriska värden är dock en kontinuerlig process som inte
kan avslutas i samband med att miljömålet anses
vara uppfyllt.
Kulturhistoriska värden är inte statiska, utan
nya värden tillkommer allt eftersom tiden går och
värderingar förändras. Vad som kännetecknar en
långsiktigt hållbar förvaltning är inte helt självklart.
Inventering och klassning som särskild värdefull bebyggelse utgör grunden för en långsiktig förvaltning
av kulturarvet. En avgörande del av förvaltningen
består i information och uppmuntran till fastighetsägare och brukare med närmare beskrivningar av hur
bebyggelsens eller områdens värden ska kunna tas
till vara vid byggnadsåtgärder av olika slag.

Fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkobebyggelse
m.m. enligt lagen om kulturminnen
Spritt över kommunens yta finns ett stort antal
fornlämningar med tillhörande fornlämningsområden, kyrkor, begravningsplatser samt 23
stycken byggnadsminnen som skyddas enligt kap
1-4 lagen om kulturminnen. Ett statligt byggnadsminne omfattas av Förordningen om statliga
byggnadsminnen. Vissa fornlämningar har ett
större fornlämningsområde som skydd mot förändringar än andra. Byggnadsminnen, kyrkor och
begravningsplatser hör vanligen till den lokala
bygdens mest märkliga byggnadsverk med långa
historiska traditioner som gör dem särskilt känsliga för moderna inslag i sin visuella omgivning.
Enligt Riksantikvarieämbetes fornminnesregister
finns ett stort antal kända fornlämningar i kommunen. Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap
lagen om kulturminnen m.m. Skyddet motsvarar
det område som behövs för att bevara lämningen
och det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta
bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra
eller skada en fast fornlämning. Det är dock inte
möjligt att skydda alla fornlämningar. I många
fall räcker det att lämningen inventeras och dokumenteras. Tillstånd till ingrepp i fornlämningar
och fornlämningsområden prövas av Länsstyrelsen.
Ytterligare lämningar, idag kanske utan spår ovan
mark, kan finnas nästan överallt. Länsstyrelsen har

7.9	Hushållning med
naturresurser
Inriktning:
• Vid beslut om ny täktverksamhet bör utgångspunkten vara att efterleva Boverkens riktvärden om minst 500 meter till bostäder.
• För att minska transporterna av täktmaterial
prioriteras täktverksamhet inom 20 kilometers
radie från Karlstad.
• Jordbruksmark enligt klass 1 och 2 bör tas i
anspråk endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).”
Naturresurser är ett svårdefinierat begrepp som har
många olika betydelser.
I detta avsnitt behandlas naturresurserna vatten
och inerta massor (sten, grus m.m.).
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7.9.1	Vatten

tenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk eller kemisk status.
• Krav bör ställas på hög skyddsnivå för enskilda
avlopp som bidrar till att en god vattenförekomst
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk standard.
• Vattenskyddsområden med föreskrifter ska
upprättas för de kommunala dricksvattentäkter
som behövs för dricksvattenförsörjningen så att
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en
god kemisk och kvantitativ status.
• Vattentäkter som inte är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer, eller där uttaget
är större än 10 m3/dag, bör ges ett långsiktigt
skydd och uppnå god kemisk och kvantitativ
status.
• Kommunens planläggning och prövning bör
utvecklas så att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte överskrids.
• Kommunal VA-plan bör upprättas.
• Åtgärder bör genomföras för att minska påverkan
från det rörliga friluftslivet, exempelvis båtturism, särskilt i de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk och kemisk status.
Det pågår för närvarande ett omfattande arbete
med att ta fram nya skyddsområden för de kommunala vattentäkterna i kommunen. Arbetet med
en kommunomfattande VA-plan har även påbörjats.
Planen kommer bland annat att resultera i en strategi för hantering av avlopp utanför det kommunala
verksamhetsområdet.

Vatten har en central betydelse för människors hälsa, bevarandet av biologisk mångfald, hushållning
med naturresurser samt för skyddet av naturlandskapet. Många intressen riktas mot vatten. Grundvatten och i viss mån ytvatten används som dricksvatten. Vattendrag och sjöar nyttjas för utsläpp
och utspädning av avloppsvatten. Vattnet har även
stor betydelse för friluftslivet, t.ex. för bad, fiske,
båtsport och fritidsbebyggelse. Stora naturvärden är
kopplade till vatten liksom estetiska värden i landskapet. Vattnet har också kommersiella värden bl.a.
för transporter, yrkesfiske och kraftutvinning.
Kommunens vattenplan från 2003 behandlar
vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort
antal intressen och hot som riktas mot kommunens
vattentillgångar. Särskilt viktiga frågor som behandlas i vattenplanen är skydd av våra dricksvattentillgångar och åtgärder för att minska vattenföroreningar. Dessa måste tillmätas mycket stor vikt i
avvägningar mellan olika intressen vid planering av
stadsutveckling med mera.
I Vattenvårdsplan för Vänern, utarbetad av
Vänerns vattenvårdsförbund, föreslås åtgärder som
kan förbättra och värna Vänerns miljö och natur.
Viktiga åtgärder för detta är att minska bräddning
av orenat avloppsvatten och att förbättra enskilda
avlopp. Särskilt känsliga områden är Arnöfjorden
och Glumman. Stor försiktighet bör också iakttas
vid verksamheter i vattenområden med förorenade bottensediment eftersom dessa kan komma i
omlopp vid t ex muddringar och utfyllnader. I detta
sammanhang är Kattfjorden särskilt viktig. I Kattfjorden finns det förorenade sediment och dessutom
områden där ammunition har dumpats.
I samband med införandet EU:s vattendirektiv
från 2000 har ett parallellt system införts för planering och förvaltning av vattenområden. I det parallella systemet är det inte kommunerna, utan fem
stycken Vattenmyndigheter, som ansvarar för respektive vattendistrikt. Beslut som fattas av Vattendelegationen (Vattenmyndighetens styrelse) går inte
att överklaga av kommunen. Enligt vattendirektivet
ska alla utom de allra minsta vattenförekomsterna
klassas efter ekologisk och kemisk status. Denna
status ska därefter ligga till grund för bindande miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst.

7.9.2	Material

I Karlstads kommuns naturvårdsprogram från
1995 finns generella riktlinjer för hantering av
naturresurserna grus, sand, berg och matjord. Det
övergripande målet i naturvårdsprogrammet är
att minimera och styra uttag av naturmaterial,
tippning av överskottsmassor och transportarbete,
samt att öka återvinningen av massor och att nå så
hög återanvändningsgrad som möjligt. Med stöd
av programmet anlades i slutet av 1990-talet tre
masshanteringsstationer i Karlstad, en i väster vid
Eriksberg, en i öster vid Bråtebäcken och en i norr
vid Djupdalen.
Naturgrus och sand är ändliga resurser. Redan nu
råder brist på grovt naturgrus. I flera täktområden
finns dessutom konflikter med naturvård, friluftsliv
och vattenförsörjning som begränsar tillgångarna.
Kommunens inriktning är därför att uttag av natur-

Kommunala åtgärder enligt
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

• Tillsynen bör prioriteras till de områden med vat86
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grus bör minskas. Genom den förhållandevis goda
tillgången på övriga naturmaterial i kommunen är
Karlstad självförsörjande på massor. Det sker även
en betydande försäljning till grannkommunerna.
Täkttillstånd lämnas av länsstyrelsen efter samråd
med bland andra kommunen. Kommunen kan således inte ensam styra täktverksamheten. Länsstyrelsen
har rollen som samordnare över kommungränserna
och ska svara för den övergripande masshushållningsplaneringen. Länsstyrelsens beslut styrs bland annat
av det regionala miljömålet som anger att uttaget av
naturgrus ska vara högst 300 000 ton per år i länet.
Enligt naturvårdsprogrammet prioriteras potentiella täkter inom 20 km från Karlstads tätort
för att minska transportarbetet av täktmaterial.
Lämpligheten för täktverksamhet avgörs i de
enskilda tillståndsärendena, men kommunen anser
att utgångspunkten ska vara att efterleva Boverkets
riktvärde på 500 meter till bostäder.

Potentiella bergtäkter enligt naturvårdsprogrammet:
- Smedstaberget
-	Tolerudsberget
-	Humletorp
- Bryngelsrudsmossen
-	Trollsjöberget
- Vallargärdet
- Blysjöberget (till största del i Forshaga kommun)
Utöver dessa finns en ansökan om täkttillstånd vid
Eriksberg väster om Karlstad.
7.9.3 Värdefull jordbruksmark

Bra jordbruksmark kan betraktas som en ändlig
resurs och bör därför beaktas vid nya markanspråk.
I kartbilden intill anges kommunens bästa odlingsmark som klass 1 och övrig värdefull jordbruksmark som klass 2. Jordbruksmark enligt klass 1
och 2 bör tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta
behov inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).
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8 Risk, miljö, säkerhet och hälsa
Eftersom det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och vatten måste
kommunens planering leva upp till de krav som
plan- och bygglagen ställer, dvs att bebyggelse ska
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till bland annat:
• Boendes och övrigas hälsa och säkerhet
• Jord, berg- och vattenförhållandena
• Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning
och avlopp samt annan samhällsservice
• Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar
• Risken för olyckor, översvämning och erosion.

i riskanalysen ska ligga till grund för planbestämmelser i detaljplan och särskilda krav
i exploateringsavtal. Riskanalysen bör följa
översiktsplanens riktlinjer för riskanalyser.
• Utgångspunkten för riktlinjerna för planering
och byggande är att funktionen ska bibehållas
för bostäder, kontor, industri, driftsbyggnader
m.m. och att vatten, avlopp, el, värme och
transportinfrastuktur ska fungera.
I detta avsnitt redogörs kortfattat för översvämningsrisken i Karlstad och de riktlinjer som anges
för planering och byggande. En mer utförlig
redogörelse för Karlstads övriga översvämningsarbete, inklusive förebyggande åtgärdsförslag, finns
i kommunens översvämningsprogram från 2010.
I följande avsnitt anges alla höjder i kommunens
höjdsystem, RH00 Karlstad.

Alla kommuner är skyldiga att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen
och redovisa dessa i en risk- och sårbarhetsanalys.
Varje mandatperiod ska kommunen, med analysen
som underlag, fastställa en plan för hur de skall
hantera de extraordinära händelserna. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har utarbetat en
risk- och sårbarhetsanalys för Karlstads kommun
för perioden 2007-2010. På uppdrag av kommunen
har Räddningstjänstförbundet därefter tagit fram
en handlingsplan för extraordinära händelser som
baserades på kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
I nedanstående kapitel redovisas vilka risker som
berör kommunens markanvändningsplanering och
vilken hänsyn som bör tas i planeringen för att leva
upp till de krav som ställs i PBL.

8.1.1	Klimat och sårbarhetsutredningen

Klimat- och sårbarhetsutredningen har haft Regeringens uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet
för globala klimatförändringar och de regionala
och lokala konsekvenserna av dessa förändringar
samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge upphov till. Utredningen
pekar på en ökad risk för översvämning i Vänern
och redovisar betydande kostnader för att åtgärda
de skador som uppstår. Karlstad är enligt utredningen en av de städer där de största konsekvenserna kan väntas.

8.1 Översvämningsrisk
Inriktning

8.1.2 Ökad kunskap och förebyggande
översvämningsarbete

• Kommunens fysiska planering ska grunda sig
på riktlinjerna för planering och byggande i
kommunens översvämningsprogram från 2010.

De senaste åren har Karlstads kommun utfört omfattande insatser för att öka kunskapen om översvämningar och förbereda sig för de risker som Klimatoch sårbarhetsutredningen redovisar. Underlagsdata
har tagits fram och analyser från tidigare incidenter

• Om rekommendationerna inte kan följas ska
bebyggelse föregås av detaljplaneläggning med
en riskanalys som underlag. Åtgärdsförslagen
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och erfarenheter har utförts. Bland de viktigare
märks Räddningstjänstförbundets risk- och sårbarhetsanalys, SMHI:s utredning om Karlstad samt
de översvämningssimuleringar som har tagits fram.
En stor del av det arbete som genomförs sker inom
ramen för arbetet med kommunens översvämningsprogram. Syftet med programmet är att kommunen
genom operativa, fysiska och planeringsmässiga anpassningsåtgärder ska arbeta för en stad som på kort
och lång sikt har beredskap för att möta översvämningar och för att minimera de skador som uppstår
om en översvämning skulle inträffa. Kommunen
deltar även i Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering, ett samarbete mellan 13 kommuner
som startade 2007. Samarbetet syftar till gemensam
kunskapsuppbyggnad och att verka för åtgärder som
kan dämpa effekterna av klimatförändringarna.

genomsnitt bara inträffar en gång på 200 år. Sannolikheten för att det inträffar är en på 200 för varje
enskilt år, men eftersom exponering för risken sker
under flera år blir den samlade risken större. Om
exponering för risken sker i 200 år är sannolikheten
63 procent att värdet uppnås. Om exponering för
risken sker under 50 år är sannolikheten 22 procent
för att värdet uppnås.
En annan nivå som brukar anges i översvämningssammanhang är den högsta dimensionerande
nivån. Dimensionerande nivå beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering.
Beräkningen bygger på en systematisk kombination
av alla kritiska faktorer (dvs. regn, snösmältning,
hög markfuktighet och magasinfyllning i reglerade
vattendrag) som bidrar till ett visst flöde eller en
viss nivå. Någon statistisk återkomsttid kan inte
anges för detta extrema flöde men brukar ibland
anges till mer än 10 000 år.
En 200-årsnivå för Vänern har av SMHI beräknats till 45,55 m. I kommunens översvämningsprogram har en vindmarginal på 70 cm lagts till för
att klara även extrem vindpåverkan vid den angivna
nivån. Klimatförändringarna väntas medföra att
nivåerna vid olika återkomsttider blir högre med tiden. Därför läggs även en klimatmarginal på 50 cm
till den vindjusterade 200-årsnivån. Den justerade
200-årsnivån som Karlstad utgår ifrån blir 46,75
m och är så väl tilltagen att även säkerställer den
högsta dimensionerade nivån.
Vänerns vattennivåer varierar mycket över tid,
vilket är det normala tillståndet. Medelvattenståndet är cirka 44,2 m. Bland de omtalade högvattnen
märks åren 2001 (45,47 m), 1927 (45,55 m) och
1910 (45,75 m). Dessa värden kan jämföras med
några lågvatten som inträffade 1976 (43,16 m)
1970 (43,11 och 1942 (43,19 m).
Vid en översvämning på nivån 46,75 m skulle
stora delar av centrala Karlstad påverkas. Viken, Inre
hamn, Strand, Våxnäs, Jakobsberg, Oljehamnen,
Örsholmen, Sommarro, Bergviks villaområde och delar av Romstad är extra utsatta. Kring Västkust och
Dingelsundet skulle de tidigare sjöbottnarna kring
vikarna översvämmas. Effekter märks även högre upp
i deltat om Klarälven samtidigt har ett högt flöde.
Ett 200-årsflöde i Klarälven har av SMHI beräknats till 1628 m3/s. Det högsta dimensionerande
flödet är beräknat till 2300 m3/s och har hittills
aldrig uppmätts i Klarälven. Det högsta uppmätta
flödet i Klarälven inträffade under vårfloden 1916,
då flödet uppgick till cirka 1650 m3/s. Vid över-

8.1.3	Tappningsstrategi för Vänern

Som ett resultat av Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande har Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, efter samråd med Länsstyrelsen i
Värmlands län, SMHI och Sjöfartsverket, träffat en
överenskommelse med Vattenfall AB om en ändrad tappningsstrategi för Vänern från och med den
1 oktober 2008. De beräkningar som Vattenfall
har genomfört tyder på att höga nivåer i Vänern
kommer att bli upp till 40 cm lägre än tidigare.
Överenskommelsen gäller ett år i taget fram till
utgången av 2012 och måste därmed betraktas som
temporär i avvaktan på mer långsiktiga beslut.
8.1.4 Översvämningsrisk i Karlstad

Klarälven och Vänern ger olika typer av översvämningar och därmed olika konsekvenser. En översvämning i Vänern kan vara mer långvarig än en översvämning i Klarälven. En långvarig översvämning på grund
av höga vattennivåer i Vänern kan skapa stora påfrestningar på infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Vattennivåerna stiger däremot inte lika snabbt i
Vänern som de kan göra i Klarälven. Vid höga flöden
i Klarälven blir vattnet starkt strömmande, varpå erosionsproblem och belastningar på temporära barriärer
och konstruktioner i vattnet och kan uppstå.
För att kunna bedöma översvämningsrisker
studeras återkomsttiden för hur ofta olika flöden
och nivåer uppstår i Klarälven och Vänern. Det
finns olika mått som är aktuella avseende översvämningar. Ett mått som Karlstad arbetar med
är det så kallade 200-årsflödet eller 200-årsnivån.
Det innebär att vattnet når en så hög nivå att det i
90

Översvämningsrisk Vänern
Yta vid Vänerns 200 års nivå
inkl. klimat och vindkompensation
(+46,75)RH00

0

1

2

3

4

5 km

svämningen i samband med vårfloden 1995 var
det maximala flödet enligt Fortum 1160 m3/s vid
kraftstationen i Forshaga. Bland andra omtalade
högre flöden som varit besvärliga för staden märks
höstfloden 1987, vårfloden 1966, vårfloden 1959,
höstfloden 1957 och vårfloden 1931.
Vid ett 200-årsflöde i Klarälven och normal nivå
i Vänern skulle vattnet vara så högt att delar av
Sommaro, Romstad, Norrstrand, Färjestad och stora
delar av Skåre skulle vara utsatta för översvämningar. Vid ett 200-årsflöde i älven skulle vattennivån
motsvara följande höjder på olika platser i Karlstad
och Skåre:
• Torpnoret (Skåre) 49,35 m
• Slussen 47,35 m
• Sjukhuset 47,15 m
• Sjöstad 46,15 m

att risknivån för Vänern ökar. Om inte nuvarande
tappningsstrategi tillämpas i ett förändrat klimat
bedöms även Vänern utgöra en allvarlig risk. Redan
ett 100-årsflöde i Klarälven bedöms vara en allvarlig risk.
Om en översvämning inträffar samtidigt i
Klarälven och Vänern skulle konsekvenser kunna
bli långt värre än vad som redovisats i detta kapitel.
Även ett dammbrott i Höljes innebär en katastrof
för Karlstad och inom ett och ett halvt dygn skulle
mer än 23 000 personer behöva evakueras från sina
hem. De flesta funktioner i deltaområdet bedöms
slås ut och spridningseffekten till ej översvämmade
områden väntas bli mycket stora. Sannolikheterna
för dessa båda risker bedöms dock vara så små att
inte bör ligga till grund för kommunens riktlinjer
för planering.

I dagens klimat och med Vänerns förändrade tappningsstrategi bedöms Klarälven vara en större risk
än Vänern. Högsta dimensionerande nivån i Vänern är efter den nya tappningsstrategin beräknad
att vara i samma storleksordning som översvämningen 2000/2001. En klimatförändring gör dock

8.1.5	Utsatta platser och
samhällsfunktioner

En av de händelser som identifieras i kommunens
risk- och sårbarhetsanalys är en översvämning i
Karlstad. Utifrån olika scenarier identifierades
särskilt känsliga platser och samhällsfunktioner.
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Riskerna och konsekvenserna har analyserats vidare
inom ramen för arbetet med översvämningsprogrammet. Av de viktiga samhällsfunktionerna bedöms en säkrad elförsörjning vara den mest kritiska
faktorn under en översvämning. En tryggad drickvattenförsörjning, säkrad avloppsrening och dagvattenhantering samt god framkomlighet är högt
prioriterade kommunala uppgifter som kommer
att påverkas vid en översvämning. Särskilt känsliga
punkter och förebyggande åtgärder för dessa redovisas i översvämningsprogrammet.

formulerats av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE). Följande riktlinjer ska tillämpas i
Karlstads kommun vid planering och nybyggande:
• Klass 3 = För särskilt samhällsviktiga funktioner
måste återkomsttiden vara längre än 1000 år.
• Klass 2 = För vanliga bostäder, kontor och verksamheter m.m. accepteras en återkomsttid på 200
år.
• Klass 1 = För mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras.
Utgångspunkten för riktlinjerna är att det vid översvämning ska vara möjligt att bo kvar i sin bostad
och att vatten, avlopp, el, och ska fungera. Funktionskraven gäller även för övriga byggnader och
infrastruktur inom klass 2. För ombyggnationer och
renoveringar av befintliga byggnader och anläggningar bör riktlinjerna tillämpas som mål som ska
eftersträvas.

8.1.6	Riktlinjer för planering och
nybyggande

Det är lämpligt att knyta rekommendationer och
bestämmelser till återkomsttider eftersom det då
är möjligt att uttala sig om ett godtagbart risktagande. Karlstads kommun har i översvämningsprogrammet valt att ange riktlinjer som tar utgångspunkt i de norska nationella riktlinjerna som har

Översvämningsrisk Klarälven
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Klass

Markanvändning, byggande, anläggning

Återkomsttid

Vänernivå

Älvflöde

1

Områden med bebyggelse och anläggningar där få uppehåller sig och som
ger små ekonomiska konsekvenser eller andra samhällskonsekvenser, t.ex.
enkla konstruktioner som utbyggnader, lagerbyggnader, enstaka garage och
uthus. För större anläggningar bör en högre säkerhetsnivå tillämpas.

< 200 år

<46,75 m*

<1628 m3/s**

2

Områden med de flesta typer av byggnader där människor uppehåller sig,
t.ex. bostäder, industri och kontor. Klass 2 omfattar även områden med
driftsbyggnader i lantbruk, skolor, och infrastruktur. De ekonomiska konsekvenserna vid skador på dessa byggnader kan vara stora, men kritiska
samhällsfunktioner sätts inte ur spel. I delar av översvämningsutsatta
områden kan det vara större fara än i andra. I områden där det under
översvämningar uppstår stora djup eller stark ström bör det gälla en högre
säkerhetsnivå än återkomsttid på 200 år.

Över 200 år

46,75 m*

1628 m3/s**

3

Områden med bebyggelse och anläggningar för särskilt sårbara anläggningar och funktioner, t.ex. vattenverk, grundvattentäkt, vattendistribution,
värmeförsörjning, reningsverk, elförsörjning och viktigare vägar och järnvägar. Områden med bebyggelse för särskilt sårbara grupper av befolkningen,
t.ex. sjukhem. Områden och bebyggelse som ska fungera i beredskapssituationer, t.ex. sjukhus, räddningstjänst, polis, civilförsvarsanläggningar, och
infrastruktur av stor samhällsbetydelse samt förorenade deponier.

Över 1000 år

46,75 m*

2300 m3/s**

* Nivåerna ska baseras på de senast genomförda modellberäkningarna.
** Flödena ska baseras på de senast genomförda modellberäkningarna.

Om ovanstående rekommendationer inte kan följas
ska tillkommande bebyggelse föregås av detaljplaneläggning med en riskanalys som underlag.
Riskanalyserna ska beakta översiktsplanens riktlinjer för riskanalyser som redovisas i avsnitt 9.10.
Åtgärdsförslagen i analysen ska ligga till grund för
antingen planbestämmelser i detaljplan och/eller
krav i exploateringsavtal. Inom följande stadsutvecklingsområden krävs riskanalyser i samband
med detaljplanering:
• Västkust
• Jakobsberg
• Inre hamn m.m.
• Upplevelseanläggning m.m. vid Skutberget
• Tormestad
• Välsviken
• Resecentrum
• Eriksberg
• Viss del av Busterud

• Etablering av verksamheter, anläggningar och
bebyggelse som riskerar att öka de elektromagnetiska fältnivåerna inom de utpekade områdena i detta kapitel bör prövas restriktivt.
• Etableringar av anläggningar utanför Karlstads
kommun som kan öka fältnivåerna i de utpekade områdena ska i prövningen hanteras som
ett mellankommunalt intresse.
Elektromagnetiska fält är en samverkan mellan
de två fälttyperna elektriska och magnetiska fält.
Gemensamt för både magnetiska och elektriska fält
är att de avtar med ökande avstånd från källan. I
samband med högfrekventa fält (t.ex. tele- och TV)
behandlas fälten gemensamt, medan de i samband
med lågfrekventa fält (t.ex. elnät och kraftledningar) behandlas separat.
8.2.1	Lågfrekventa fält - kraftledningar m.m.

8.2	Elektromagnetiska fält

För lågfrekventa fält behandlas de magnetiska
respektive elektriska fälten var för sig. En av faktorerna de har gemensamt är att de båda är kraftigt
avståndsberoende. I anslutning till källan, t.ex. en
kraftledning, kan fälten anta mycket höga värden.
Redan efter ett hundratal meter kan magnetfältet
understiga det värde som motsvarar den så kallade
försiktighetsprincip som flera myndigheter tillämpar. Elektriska fält sprider sig längre, men skärmas
samtidigt lättare av än magnetfältet.

Inriktning
• För lågfrekventa magnetfält bör försiktighetsprincipen tillämpas och magnetfältet vid
bostadsbebyggelse bör inte överstiga referensvärdet 0,2 µT.
• För lågfrekventa elektriska fält bör gränsvärdena för exponering av allmänheten enligt ENV
50166-1 tillämpas.
• För högfrekventa fält bör Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden tillämpas.
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Gräns värden enligt ENV 5 0 1 6 6 -1

Magnetiska fält
Ju högre ström som går i kraftledningen, desto
högre blir magnetfältet. De magnetiska fälten mäts i
mikrotesla (µT). Magnetiska fält uppstår vid kraftledningar, elektriska apparater och transformatorer
och är mycket avståndsberoende. Det finns idag inga
entydiga och allmänt accepterade gränsvärden för
lågfrekventa magnetfält. Det finns inga forskningsresultat som motiverar gränsvärden men det finns
ändå skäl till försiktighet. Arbetarskyddsstyrelsen,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och
Statens strålskyddsinstitut gav 1996 tillsammans ut
skriften Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält – en vägledning för
beslutsfattare. I den kan man läsa följande:

Exponering av allmänheten:
Frekvens (Hz)

Elektriska fält (V/m)

0-0,1

14

0,1-60

10

60-1500

600f

1500-10 000

0,4

8.2.2	Högfrekventa fält – TV,
telekommunikation m.m.

År 2002 antog Statens Strålskyddsinstitut (SSI),
heter idag Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), på
inrådan av EU-kommissionen ett referensvärde för
radiosändare och mobiltelefoner som uttrycks i
effekttäthet i luft (W/m2) och varierar med frekvensen. Referensvärdet i frekvensområdet 935-960
MHz är satt till 4,5 W/m2 medan det för frekvensområdet 2110-2170 MHz är satt till 10 W/m2,
mätt som ett medelvärde under 6 minuter. Referensvärdet inkluderar en säkerhetsfaktor på 50, dvs.
att påvisade hälsoeffekter uppträder först vid nivåer
50 gånger över referensvärdet.

”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 el-anläggningar och
byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att
utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.”

8.2.3	Kartläggning av områden med låga
elektromagnetiska fältnivåer i Karlstads
kommun

Enligt skriften är normal magnetfältsnivå 0,1 µT
för bostäder och daghem i större städer.
Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP)
har tagit fram certifieringsregler avseende inomhusmiljö (november 2000). För bedömning av magnetfält hänvisas till Boverkets skrift Kriterier för sunda
byggnader och material” (1998) där det står att en
försiktighetsprincip bör tillämpas och att magnetfältet inte bör överstiga 0,2 µT.
I samband med en bygglovprövning inom Bergviks villaområde har byggnadsnämnden tagit fram
en mätning av magnetfält som visar att magnetfältet minskar snabbt med avståndet och att man
når en nivå på 0,2 µT ca 35 meter från den yttersta
fasen av 130 kV-ledningen.

I samband med den pågående 3G-utbyggnaden har
frågan om att identifiera områden i kommunen med
låg elektromagnetisk strålning aktualiserats. Enligt
kommunstyrelsens uppdrag att revidera översiktsplanen ska områden med låg strålning identifieras
och arbetas in i översiktsplanen.
Den övergripande studien Kartläggning av
elektromagnetiska fält i Karlstad genomfördes under
2008 för att identifiera områden med låga fältstyrkor. En bruttolista av områden med förväntat låga
lågfrekventa fältstyrkor togs fram utifrån teoretiska
beräkningar av magnetiska- och elektriska fältstyrkor från befintliga kraftledningar. I ett urval av de
områdena med teoretiskt låga lågfrekventa fältstyrkor kontrollmättes därefter i fält för såväl låg- som
för högfrekventa fältstyrkor.
Samtliga uppmätta värden ligger långt under
respektive referens- och gränsvärden. Det måste dock
understrykas att de uppmätta värdena endast gäller
för den specifika mätpunkten. Värdena kan därför
inte med säkerhet antas gälla som generella värden för
hela de utpekade områdena. Mätningarna ger ändå en
indikation om att det finns goda förutsättningar för
låga fältstyrkor i de identifierade områdena.
Även tidigare mätningar av elektromagnetiska

Elektriska fält
Kraftledningar alstrar ett elektriskt fält vilket är beroende av bland annat spänningsnivå samt ledningarna höjd
över marken. Den elektriska fältstyrkan i anslutning till
en kraftledning varierar för olika spänningsnivåer.
Den standard som gäller idag är ENV 50166-1,
Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder – lågfrekventa fält (0 Hz till 10 kHz). Det är en
europeisk standard som satt gränsvärden för nivåer
som bevisats ge effekter på människor på kort sikt.
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ofta underskattas. Störningar från trafikbuller kan
påverka människors fysiska och psykiska hälsa i
form av sömnstörningar, koncentrationssvårigheter,
högt blodtryck med mera.
Bullerproblemen kan inte lösas enbart genom att
man beaktar dem i samband med nybebyggelse. De
totala bullerstörningarna måste minska i samhället.
För det fordras ett målmedvetet arbete där bullret
reduceras vid källan och risken för störningar minskas genom insatser i den redan existerande bebyggelsemiljön. Exempel på åtgärder är minskad trafik,
lägre hastighetsgränser samt bullerreducerande
däck och beläggningar (t.ex. tyst asfalt). Om det
inte går att minska bullret vid källan kan mycket
göras med hjälp av bullerdämpande åtgärder som
t.ex. vallar, plank och liknande.
Hur önskvärt det än är går det dock inte alltid
att på kort sikt skapa en i alla avseenden god ljudmiljö utan buller. Detta gäller framför allt när nya
bostäder tillkommer i städernas redan trafikbullerutsatta och tätbebyggda delar. Eftersom en tät stad
minskar avstånden och de samlade transportbehoven, och därmed i förlängningen även trafikbullret,
finns det både miljömässiga och hälsomässiga skäl
att i vissa fall väga bullerrisken mot andra faktorer
så att slutresultatet, den samlade livsmiljön, sammantaget blir så bra som möjligt.
Målsättningen är naturligtvis att de som flyttar
till en nybyggd bostad ska ha en god ljudmiljö och
inte riskera hälsan till följd av trafikbuller.

fält har visat att fältnivåerna är låga och att värdena
är jämförbara med liknande mätningar i andra delar
av landet. Bidraget från mobiltelefoni är i många fall
inte mätbara, särskilt inte i glest befolkade områden. De områden som har högst nivåer är de som har
visuell kontakt med större radio- och TV-sändare.
Etablering av verksamheter, anläggningar och bebyggelse som riskerar att öka de elektromagnetiska
fältnivåerna inom de utpekade områdena bör prövas
restriktivt. Endast bebyggelse som inte ökar fältstyrkorna bör prioriteras inom de identifierade områdena. Riktlinjerna för byggande på landsbygden bör
i övrigt tillämpas även inom dessa områden. Etableringar av anläggningar utanför kommungränsen
kan påverka fältnivåerna inom utpekade områden
och ska därför behandlas som ett mellankommunalt
intresse vid kommande prövningar.
Utöver de utpekade områdena kan det finnas
många fler områden med låga fältnivåer. I dessa
gäller dock de allmänna inriktningarna för elektromagnetiska fält (se inriktning).

8.3	Trafikbuller från vägoch spårtrafik vid planering
av nya bostäder
Inriktning:
• Karlstads bebyggelseutveckling ska ske så att
en från bullersynpunkt god boendemiljö uppnås. Planläggning av ny bostadsbebyggelse ska
föregås av en bullerutredning.
• Vid planering av nya bostäder ska Boverkets
allmänna råd följas i så stor utsträckning som
möjligt. Avsteg från huvudregeln bör huvudsakligen ske i enlighet med de allmänna råden.

8.3.1 Boverkets allmänna råd

Boverket utkom 2008 med rapporten ”Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta
för buller från väg- och järnväg”. Rapporten innehåller allmänna råd för hanteringen av trafikbuller i
planeringen. Syftet med rapporten och de allmänna
råden är att med utgångspunkt från befintliga mål
och riktvärden vägleda kommunerna i hanteringen
av trafikbuller i den fysiska planeringen.
Enligt Boverkets rapport är bullerexponering
dock inte den enda faktor som kan påverka vår
hälsa, och den kan därför inte behandlas fristående.
Bullerfrågan måste vägas samman med andra frågor.
I enskilda fall går det inte alltid att uppfylla målen
för ljudmiljön på kort sikt.

• Om de allmänna rådens huvudregel inte kan
uppfyllas genom utformning och andra fysiska
åtgärder bör avsteg kunna ske i:
(1) det i översiktsplanen redovisade förtätningsområdet (se avsnitt 4), (2) för bostadsbebyggelse i anslutning till de i översiktsplanen
prioriterade tågstoppen, (3) i anslutning till
framtida BRT-stråk (kollektivtrafikstråk) samt
(4) i särskilda fall där syftet är att öka bebyggelsens täthet och att främja gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
Frågor om människors hälsa är centrala i de bedömningar som ska göras vid planering och byggande
av bostäder. Trafikbuller i boendemiljöer är ett
hälsoproblem och forskningen pekar på att riskerna

8.3.2	Områden där avsteg från riktvärden
och Boverkets huvudregel kan tillämpas

Enligt Boverkets rapport bör översiktsplanen användas för att ange var kommunen anser att det är
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berättigat att bygga bostäder även om bullersituationen är komplicerad.
Vid planering av nya bostäder ska utgångspunkten vara att en tyst sida ska skapas. När man utreder
en tyst sida är det viktigt att det görs en noggrann
utredning av ljudsituationen på den tysta sidan. I
enlighet med de allmänna råden bör avsteg från dess
huvudregel kunna ske i det i översiktsplanen redovisade förtätningsområde (se avsnitt 4). Ny bebyggelse inom området bedöms vara långsiktigt hållbar,
vilket bland annat innebär att behovet av bilresor
och trafikarbete minimeras och att trafikbullret
relativt sett minskar. Avsteg bör enligt de allmänna
råden även kunna göras i anslutning till framtida
BRT-stråk (kollektivtrafikstråk) och i anslutning till
de prioriterade tågstoppen. Inom övriga platser med
förutsättning för god kollektivtrafikförsörjning kan
avsteg vara möjliga om det överensstämmer med
förutsättningarna för avsteg enligt de allmänna råden och där syftet är att öka bebyggelsens täthet och
att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

planläggning för bostäder och vårdlokaler intill
järnväg om inte särskilda skäl kan anges.
Riktlinjer befintlig miljö

I befintliga bebyggelseområden vid befintlig järnväg tvingas man ofta acceptera högre vibrationsnivåer än för de nivåer som gäller vid nybyggnad.
Trafikverket har vidtagit åtgärder vid de bostäder
som har nivåer över 2,5 mm/s. Det långsiktiga
målet för permanentbostäder, fritidsbostäder och
vårdlokaler är 0,4 mm/s.

8.4	Flygbuller vid planering
och byggande
Inriktning:
• Karlstads bebyggelseutveckling ska ske så att
en från bullersynpunkt god boendemiljö uppnås. Riksdagens riktvärden för trafikbuller ska
utgöra vägledning vid prövning av ny bebyggelse i anslutning till flygplatsen.
• Nya byggnader för bostadsändamål (permanentoch fritidshus) bör inte tillkomma inom det av
Transportstyrelsen föreslagna influensområdet
för flygbuller.
• Under en övergångsperiod, till dess att flygplanstypen MD80 är helt taget ur bruk, bör
krav om bullerisolering ställas för tillkommande bostadsbebyggelse inom det nuvarande
influensområdet för flygbuller. Bullernivån ska
inte överstiga 45 dB(A) inomhus nattetid.
• Inom områden med bullernivå högre än 80
dB(A) maximalnivå tillåts ny bebyggelse för bostadsändamål, vård och utbildning endast inom
områden med gällande detaljplan för ändamålet.

8.3.3 Vibrationer från spårbunden trafik

Vibrationer från järnvägstrafik kan orsaka skador
på byggnader och ge upphov till störningar och
obehag för människor. Vibrationer mäts i enheten
mm/s. Risk för skador på byggnader är mycket
liten vid nivåer under 5,0 mm/s. Människor kan
störas av vibrationer vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS, 10-100 Hz)
Riktlinjer nybyggnad

Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivån bör
därför klaras när ny bebyggelse uppförs vid järnvägen.
Riktvärdet är framtaget för att eliminera risken
för störningar från järnvägstrafik under nattetid.
Riktvärdet är vägledande och inte bindande. Vid nybyggnad av järnväg avgörs åtgärdernas omfattning
med utgångspunkt från vad som är tekniskt ekonomiskt och miljömässigt motiverat i det enskilda fallet. Riktvärdena bör även klaras när ny bebyggelse
uppförs intill järnväg.
När bebyggelse planeras i områden nära järnvägen ska kommunen eller exploatören bedöma
om platsen är lämplig för ändamålet med hänsyn
till buller och vibrationer och om skyddsåtgärder
behövs. Buller- och vibrationsmätning ska föregå

 overkets nya allmänna råd om flygbuller kommer
B
att inarbetas i planförslaget efter samrådet.
8.4.1	Riksdagens riktvärden för
trafikbuller

Riksdagen beslutade 1997 att ställa sig bakom
de riktvärden som redovisades i Infrastrukturpropositionen (1996/1997:53). Följande riktvärden
har inte stöd i någon förordning, utan ska enligt
riksdagsbeslutet ses som et långsiktigt mål som
normalt sett inte bör överskridas vid nybyggnation
av bostadsbebyggelse:
• 30 dB (A) ekvivalent inomhusnivå
• 45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid
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Urval av Boverkets allmänna råd
för hantering av trafikbuller i fysisk
planering1

• Vid komplettering av befintlig tät bebyggelse
längs kollektivtrafikstråk i större städer.
• Vid komplettering med ny och tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivtrafikstråk i större städer.

Bullerproblematiken i planeringsskedet och brukarskedet

• Bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Det innebär
bland annat att hänsyn bör tas till prognostiserade trafikförändringar.
• Den framtida ljudmiljön bör analyseras i
detaljplaneringsskedet. Resultatet av analysen
bör redovisas tydligt i beslutsunderlaget för att
möjliggöra en väl avvägd konsekvensbedömning.
• Om framtida bullerskyddsåtgärder kan förutses
bör nödvändiga insatser säkras i detaljplaneringsskedet.

Principer för intresseavvägning

Följande principer bör gälla vid avsteg från
huvudregeln då avvägningar ska göras mot andra
allmänna intressen.
55–60 dBA

Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60
dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller
i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid
fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

Huvudregel vid planering av nya bostäder

Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör uppfyllas genom
bebyggelsens placering och utformning samt med
hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt m.m.
• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan
utformas så att inomhuskraven i Boverkets
Byggregler uppfylls.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan
placeras och att yttre åtgärder kan utformas
så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till
trafikbuller.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan
placeras och att yttre åtgärder kan utformas så
att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.

60–65 dBA

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättningar att det går att
åstadkomma en tyst eller ljusdämpad sida. Det
bör i dessa fall alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50
dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad
sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen.
50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet
lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.
>65 dBA

Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det
finnas synnerliga skäl att efter en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder.
I dessa speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett
sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller
ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och
bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den
tysta eller ljuddämpade sidan. I övrigt bör samma
principer som för avsteg mellan 50-65 dBA tillämpas.

Förutsättningar för att kunna göra avsteg från
huvudregeln

I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg
från huvudregeln. Avvägningar mellan kraven på
ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:
• I centrala delar av städer och större tätorter
med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel
ordnad kvartersstruktur.

1. ”Buller i planeringen”, 2008 Boverket.
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8.4.3	Influensområde för flygbuller

• 55 dB (A) dygnsavvägd ekvivalentnivå utomhus
vid fasad
• 70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad

Influensområdet för flygbuller består av det område som kan komma att utsättas för bullernivåer
överstigande 70 dBA maximalvärde (se avsnittet
om riksintressen för beskrivning och redovisning
av avgränsning av influensområden för flygplatsen). Det nuvarande influensområdet för flygbuller
beslutades 2004. Dimensionerande flygplanstyp för
influensområdet var MD80. Eftersom MD80 håller
på att tas ur bruk har Transportstyrelsen föreslagit
nya influensområden för flygbuller som utgår från
Boeing 737 som dimensionerande flygplanstyp.
Förslaget innebär avsevärt minskade influensområden för flygbuller i Karlstads kommun.
En mer ingående beskrivning av restriktioner
och en redovisning av avgränsningen av influensområden för Karlstads flygplats redovisas i bilagan
om luftfartens riksintressen.

Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för
trafikbuller är inte lagstadgade och medför därför
inga krav om bullerreducerande åtgärder.
8.4.2 Bullerkrav för Karlstads flygplats

Krav om bullerreducerande åtgärder anges i de
beslutade villkor som gäller för flygplatshållaren vid
Karlstads flygplats4:
• Bullerbegränsande åtgärder ska vidtas i permanentbostäder i flygplatsens omgivningar som
vid flygningar regelbundet i medeltal minst tre
gånger per natt mellan klockan 22.00 och 07.00
utsätts för ljudnivåer utomhus som överstiger 70
dB (A). Målet för åtgärderna ska vara att bullernivån inomhus nattetid ska minskas till 45 dB (A).
• Åtgärder för att reducera bullernivån inomhus till
45 dB(A) ska vidtas om mätning av de verkliga
bullernivåerna (även utanför det teoretisk beräknade influensområdet) visar att ljudnivån i en bostad överstiger 45 dB(A). Åtgärder ska vidtas om
kostnaderna är rimliga med hänsyn till bostadens
standard och värde.
• För det fall reguljär flygtrafik med plan av typen
MD 80 förekommer minst tre gånger per dygn
ska bullerbegränsande åtgärder vidtas i bostäder i vilka bullernivån beräknas överstiga 70 dB
(A) minst tre gånger per dygn vid flygning med
MD80. Målet för åtgärderna ska vara att bullernivån inomhus minskas till 45 dB (A). Åtgärder
behöver inte vidtas om mätning av de verkliga
bullernivåerna visar att ljudnivån i en bostad inte
överstiger 45 dB(A) inomhus. Åtgärder ska vidtas
om kostnaderna är rimliga med hänsyn till bostadens standard och värde.

8.4.4	Riktlinjer för hantering av flygbuller
i prövningar

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring
flygnäringens framtid, samt osäkerheten kring den
framtida verksamheten på Karlstads flygplats, kommer kommunen att vara restriktiv avseende byggande i flygplatsens närhet.
• Nya byggnader för bostadsändamål (permanenteller fritidsbebyggelse) bör inte tillkomma inom
det föreslagna influensområdet för flygbuller.
• Under en övergångsperiod, till dess att MD80
är helt taget ur bruk, bör krav på bullerisolering
krävas vid tillkommande bostadsbebyggelse inom
det nuvarande influensområdet för flygbuller.
Därför ska bullernivån 45 dB(A) inomhus nattetid fortsätta att gälla inom det nuvarande influensområdet.
• Inom områden med bullernivå högre än 80 dB(A)
maximalnivå tillåts ny bebyggelse för bostadsändamål, vård och utbildning endast inom områden
med gällande detaljplan för ändamålet.

4. Villkorssamling – Luftfartsverkets flygplatser (dnr LS 2006-3068), 48.
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R e k o m m e ndatione r f ör ny be bygge ls e ut med t rans p ort leder för farligt gods
Avstånd till
transportled

Rekommendationer

0-30 m

I det direkta närområdet till leden bör ett bebyggelsefritt område eftersträvas. Allmän platsmark bör begränsas så att
få personer uppehåller sig i området. Exempel på markanvändning kan vara ytparkering, trafik, odling och tekniska
anläggningar. Hårda konstruktioner som kan orsaka skada på avåkande fordon bör undvikas.

30-70 m

Markanvändningen bör fortsatt starkt begränsas. I detta område ska markanvändningen utformas så att få personer
uppehåller sig i området och alltid är i vaket tillstånd. Exempel på tillkommande markanvändning kan vara mindre
omfattande handelsverksamhet, industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering.

70-150 m

De flesta typer markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som omfattar många eller utsatta personer. Exempel på tillkommande markanvändning kan vara bostäder
(småhus), handel, centrumfunktioner, kulturverksamhet samt idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats.

Över 150 m

All övrig verksamhet tillåts utan särskilda åtgärder eller analyser, dvs. flerbostadshus, hotell, vårdanläggningar, skola
samt idrottsanläggningar med betydande åskådarplats.

8.5	Farligt gods

Transporter av farligt gods sker också på järnväg
– bland annat gasol till och från Skoghall i vagnar
som rangeras inom Karlstads centrum, samt olja
och bensin till lagringscisterner på Kalvholmen.
Sjövägen transporteras stora mängder petroleumprodukter till oljehamnen på Kalvholmen.
Vid planering utmed transportleder för farligt
gods bör erforderligt skyddsavstånd mellan transportled och bebyggelse uppnås. Rekommendationer
för ny bebyggelse utmed transportleder för farligt
gods anges nedan.
Den föreslagna bron mellan Kalvholmen och
Örsholmen medför att det går att koppla ihop Hammaröleden med Välsviken. Tung trafik och transporter med farligt gods skulle därmed kunna transporteras denna väg istället för på Hammaröleden genom
Tormestad. En sådan lösning är en förutsättning för
att omvandla och förtäta bebyggelsen i Tormestad.

Inriktning:
• Översiktsplanens rekommendationer för ny bebyggelse utmed transportleder för farligt gods
ska beaktas i efterkommande planering.
• Om rekommendationerna inte kan följas
bör en riskanalys upprättas som underlag för
detaljplanering. Riskanalysen bör utformas i
enlighet med översiktsplanens riktlinjer för riskanalyser (avsnitt 8.11)
Inom Karlstad utgör E18 och riksvägarna 45, 61
och 63 samt väg 240 från Molkom och norrut
primärvägar för transporter av farligt gods. Riksväg
62 utgör sekundärväg för transport av farligt gods.
Dessutom transporteras farligt gods till hamnen och
till Skoghall på Örsholmsleden, Hammaröleden,
Välsviksleden och Skoghallsvägen-Ullebergsleden.
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8.6	Riskobjekt

ning till sådan hantering måste skyddsavstånd och
andra säkerhetshöjande åtgärder beaktas.
I Karlstad finns ett antal platser med hantering
av större mängder brandfarliga gaser och vätskor,
vars skyddsavstånd bör beaktas i den fysiska planeringen och lovgivningen. För hanteringen av
brandfarlig gas bör ett skyddsavstånd på 100 m
beaktas och för hanteringen av brandfarliga vätskor
i oljehamnen bör ett skyddsavstånd på 1000 meter
beakttas.
Boverkets allmänna råd om kvalitetskrav och
arbetsmetoder för att nå uppsatta mål för miljö,
hälsa och säkerhet vid arbetsplanering (Bättre plats
för arbete 1995:5) ska tillämpas för övriga verksamheter än de utpekade riskobjekten.

Inriktning:
• Vid tillkommande bebyggelse inom 100 m från
riskobjekt, eller inom 1000 m från oljehamnen, ska detaljplan upprättas med en riskanalys
som underlag. Riskanalysen ska följa översiktsplanens riktlinjer för riskanalyser.
• Boverkets allmänna råd bör tillämpas i
bygglovgivningen
Inom Karlstads kommun finns ett flertal verksamheter med hantering av produkter och ämnen
som kan vålla skada på omgivningen i händelse av
olycka. Vid planering av markanvändning i anslut-

Riskobjekt och transportleder
för farligt gods
Tätortskarta Karlstad
Riskobjekt
Oljehamnen - riskobjekt
1000m buffertzon runt oljehamnen
0-30m från järnväg
30-70m från järnväg
70-150m från järnväg
0-30m från bilväg
30-70m från bilväg
70-150m från bilväg

0
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8.7	Ras- och skredrisk

av alunskiffer, uran- och toriumrika graniter samt
pergamiter kan ingå.
En översiktlig undersökning av markradonhalter
gjordes i Karlstad 1988. Mätningar gjordes vid 69
mätpunkter fördelade inom kommunen - många
inom områden som diskuterades för tätortsutbyggnad inför Översiktsplan 1990. Mätningarna visade
låga eller normala markradonhalter i samtliga
undersökta punkter med undantag för en mätpunkt
i Älvsbacka, där hög markradonhalt uppmättes.
Då radonhalten kan variera kraftigt även inom
ett begränsat område kan inga säkra slutsatser om
ett större område dras med ledning av en enstaka
mätpunkt inom området. Radonfrågan bör dock
beaktas i samband med geotekniska undersökningar
inför planläggning och byggande.

Inriktning:
• Planläggning av nya bostäder ska, om inte särskilda skäl föreligger, föregås av en geoteknisk
undersökning.
• Inom området som omfattas av områdesbestämmelser för Norsälvens stränder (BN 200212-17 § 268) krävs bygglov för alla typer av
byggnadsåtgärder.
• Inom riskområdet ska krav på markundersökningar ställas innan bygglov meddelas.
Sveriges Geotekniska Institut (SGI) har genomfört
inventeringar längs Klarälven och Norsälven för att
kartlägga befintliga bebyggelseområden där risk
för skred föreligger. Inventeringarna syftade till att
finna problemområden som redan tagits i anspråk
för bebyggelse, och vid händelse av att sådana
problemområden återfinns kunna göra ytterligare
studier inför eventuella förstärkningsåtgärder.
Översiktliga karteringar har gjorts för valda bebyggelseområden utmed delar av Norsälven, Klarälven
och Alsterån.
Karteringar utmed Norsälven har visat att
släntstabiliteten utmed älven är låg och att det på
många ställen finns risk för skred. För bättre insyn
och kontroll över byggnation och övrig markanvändning i Norsälvens närmaste omgivning antog
byggnadsnämnden 2002 områdesbestämmelser där
bygglovsplikt infördes för alla typer av byggnadsåtgärder. Därigenom har byggnadsnämnden fått
möjlighet att ställa krav på markundersökningar
innan bygglov meddelas. Längs Norsälvens södra
del har omfattande åtgärder vidtagits för att minska
skredrisken och följderna av ett eventuellt skred.
Bland annat har marknivån sänkts, vägar flyttats
och byggnader rivits inom Vålberg.

Normala halter av radium-226 och
radon-2 2 2 i s vens ka jordart er
Jordart

Radium-226 Bq/kg

Radon-222 Bq/M3

Morän, normal

15 - 65

10 000 - 40 000

Morän med
granitiskt material

30 - 75

20 000 - 60 000

Morän med uranrikt
granitiskt material

75 - 360

40 000 - 200 000

Åsgrus

30 - 75

10 000 - 150 000

Sand, silt

6 - 75

4 000 - 50 000

25 - 100

10 000 - 120 000

175 - 2 500

50 000 - >1 miljon

Lera
Jordarter som
innehåller alunskiffer

Markradonboken, BFR rapport R85, reviderad 1990:
< 10 000 Bq/m3 låg radonhalt
10 000 - 50 000 normal radonhalt
< 50 000 hög radonhalt

8.9	Förorenad mark
Vid omvandling och förtätning inom den redan
byggda miljön är markföroreningar en ofta förekommande komplikation. Tidigare verksamhet
har ofta, genom oförsiktighet och okunskap och
åldrande anläggningar, förorsakat utsläpp av farliga
ämnen, som nu ligger kvar i marken och frigörs när
man börjar gräva i jorden. Inom utfyllda områden
kan det finnas föroreningar i fyllnadsmassorna, som
kan vara svårare att lokalisera genom att de inte har
någon koppling till den verksamhet som tidigare
försiggått i området.
Ansvaret för att sanera ett förorenat område ligger primärt hos den som förorsakat föroreningen. I
många fall går denne inte att identifiera och ställa
till svars, utan nuvarande markägare övertar skyldigheten. I samband med exploatering kan mark-

8.8	Markradon
Inriktning:
• Planläggning av ny bostadsbebyggelse ska
föregås av en markradonundersökning
Berggrunden i Karlstad består i huvudsak av
bergarter som inte ger upphov till radonproblem
men nästan all mark innehåller radon som kan ge
upphov till förhöjda halter inomhus. Den största
risken föreligger om marken är luftgenomsläpplig,
såsom grus och morän där radonavgivande fragment
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Riskanalyser ska uppfylla följande generella krav
för att säkerställa kvaliteten och att underlätta tolkningen och efterlevnaden av analysen:
• Riskanalysen ska innehålla en identifiering,
uppskattning och värdering av riskerna, förslag
på riskreducerande åtgärder samt en verifiering av
att de föreslagna åtgärderna medför en riskreducerande effekt.
• För att underlätta identifiering av riskerna ska det
projekt som analyseras beskrivas noggrant med
hjälp av modeller, bilder, ritningar och liknande.
• Val av riskanalysmetod ska anges och motiveras
gentemot alternativa metoder.
• Riskanalysen ska vara kontrollerbar, repeterbar
och transparent. Analysen ska vara så tydlig att
någon med fackkunskaper ska kunna kontrollera
dess beräkningar, antaganden, avgränsningar och
begränsningar. Information som inte är allmänt
känd ska förses med källhänvisning. En från
analysarbetet fristående person ska kunna granska
materialet för att kvalitetssäkra det.
• Den enklaste formen av osäkerhetshantering som
bör genomföras är känslighetsanalys. En sådan
identifierar de delar av analysen som påverkar
slutresultatet i störst omfattning och vilka effekter detta har på tillförlitligheten till analysens
resultat.
• En värdering måste göras om de risker som identifierats är acceptabla eller inte.
• Slutsatserna ska formuleras så att det tydligt
framgår vilka riskreducerande åtgärder som måste
genomföras och vilka åtgärder som bör genomföras.
• Slutsatserna ska presenteras på ett sådant sätt att
även lekmän inom området förstår slutsatsernas
innebörd.

sanering bli en stor kostnad som måste täckas av
exploateringens intäktssida. Saneringen kan därför
många gånger inte komma till stånd förrän fastighetsägaren har tillförsäkrats byggrätt i detaljplan
som är tillräckligt stor för att finansiera saneringskostnaden.
Sanering kan ske på olika sätt, beroende på
föroreningens omfattning och art. Jordtvätt, utbyte
av jord, luftning och inneslutning är exempel på
metoder som kan användas.

8.10 Riktlinjer för hästar
och bebyggelse
Bosättning inom områden, som sedan lång tid dominerats av jordbruk med djurhållning, innebär acceptans för att lantlig verksamhet kan förekomma,
även ganska nära befintliga och planerade bostäder.
Olägenheter i form av damm, buller, lukt och
insekter måste tålas av de boende utan att det leder
till inskränkningar i jordbruksverksamheten. Dessa
verksamheter ska kunna fortleva även om området
byggs ut med flera bostäder. Enligt Länsstyrelsen i
Skåne läns rapport Hästar och bebyggelse – underlag till den fysiska planeringen (2004:17) bör de
tidigare angivna skyddsavstånden kunna korrigeras.
Med stöd av denna utredning anges att följande
skyddsavstånd bör användas som riktlinjer mellan
hästverksamhet och nya bostadsetableringar, skolor,
vårdlokaler med mera.
R i k tli n j e r

Stor anläggning
med fler än 100 djur

300 m från brukningscentrum

Större anläggning,
50-99 djur

200 m till stall och gödselhantering
100 m till hästhagar

Medelstor anläggning, 100 m till stall och gödselanläggning
10-49 djur
50 m till hästhagar
Mindre anläggning,
1-9 djur

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

8.12 Miljökvalitetsnormer
Inriktning
• Planläggning av ny bostadsbebyggelse ska
föregås av en luftkvalitetsutredning.

Hästverksamhet på egen fastighet

Avståndet mellan boningshus och stall bör enligt
brandskyddskraven vara minst 30 meter. Är avståndet mindre ställs högre brandskyddskrav.

• Ombyggnaden av Hamngatan och tillkommande bebyggelse i samband med resecentrum
anpassas så att inte luftkvaliteten försämras
ytterligare.

8.11	Riktlinjer för
riskanalyser
Riskanalyser ska utföras när t.ex. rekommendationerna för ny bebyggelse utmed transportled för farligt gods och rekommendationer för ny bebyggelse
i översvämningshotade områden inte kan följas.

• Vid planläggning och prövning ska hänsyn tas
till miljökvalitetsnormerna för vatten. Planläggning av bebyggelse/markanvändning bör
föregås av en utredning över risken för förekomst av förorenad mark samt möjligheten att
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Påverkan på miljökvalitetsnormer av övergödning och miljögifter
Miljökvalitetsnormer för vatten

Östanås

Karlstads kommun

Överskrider idag miljökvalitetsnorm p.g.a.
övergödning eller miljögifter(exkl kvicksilver)
Örtenäs

Övergödning

Mjönäs

Torsked

Miljögifter
Klarar idag miljökvalitetsnormer
med avseende på övergödning och miljögifter

Acksjön
Tidafors

Oklassad
Norra
Rådom

Riskerar att år 2015 överskrida miljökvalitetsnorm

Lindfors

Övergödning
Miljögifter

Fageråsen
Sutterhöjden

Hult

Österängarna

Bäckelid
Hedås

Norum

Bäckelid

Getebol

Gaperud

Tågås

Göranstorp

Svedenäs
Mosserud

Flatvik

Snårstad

Heden
Hult

Botorp

Rudsta

Bryngelsrud

Hynboholm

Hulteby

Lövhöjden

Åstorp
Ulvsbyn

Rud

Maxstad

Öckna

Backa

Söre
Hult

Karlstads flygplats

Väg 62

Gräsås

Böj

Hedetången

Byn

Väg 63

Mellerudstorp

Trossnäs

E45

Långenäs

Härtsöga
Lillerud

Ve

Göstahult
Spånga

Kätterud

Önnerud

E18

Silkesta
Herrön
Rud

Kärne

Ekholmen

E18
Edsberg

Skutberget
Bomstad

Hultsberg
Faxstad

Hovlanda

Strandvik

Mjöviksudd
Abborrtan

Sandnäs

Solberg

Åsundatorp

Rudsviken

Kroppkärrssjön
Sundstatjärnet

Örsholmstjärnet
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klara minst god ekologisk status idag alternativt
riskera att försämra statusen i framtiden. För kemisk status exklusive kvicksilver har man bedömt
att 13 vattenförekomster riskerar att inte klara
MKN i framtiden. I samband med översiktsplanering är det först och främst angeläget att känna
till statusen i kommunen och att inte föreslå någon
mark- eller vattenanvändning som försvårar uppfyllandet av normerna.

omhänderta dag och spillvatten utan att risken
för påverkan på miljökvalitetsnormen ökar.
• Till dess att VA-planen är klar bör försiktighetsprincipen tillämpas för VA-lösningar utanför den allmänna anläggningen i samband med
lovgivning i anslutning till vattenförekomster
och större grundvattenförekomster.
I samband med att miljöbalken började gälla infördes miljökvalitetsnormer (MKN) för olika föroreningar i miljöbalkens femte kapitel. Normerna är bestämda utifrån EU-direktiv. MKN för utomhusluft
är satta för att skydda mot ohälsa och gäller främst
i utomhusmiljöer medan MKN för vatten syftar till
att bevara och förbättra både yt- och grundvatten
i EU-gemenskapen. Enligt PBL ska kommunerna
beakta miljökvalitetsnormer i sina översiktsplaner.
En skillnad i tillämpning mellan MKN för luft
och vatten är att när normerna för luft överskrids är
de definitiva och föranleder att ett åtgärdsprogram
ska tas fram. För vatten har bestämmelserna mer
karaktären av mål och är framåtsyftande genom att
en viss vattenkvalitet ska uppnås vid en angiven
tidpunkt i framtiden. I fallet med MKN för vatten
är åtgärdsprogrammen redan framtagna av respektive Vattenmyndighet. De åtgärder som myndigheten föreslår kommunen anges i avsnitt 7.9.1 Vatten.

Kemisk- och ekologisk status

Kemisk status är en bedömning av de kemikalier
som man hittar i vattenförekomsterna. Om det påverkar växt- och djurlivet i sjön eller kvalitén som
dricksvatten uppfyller inte vattenförekomsten god
kemisk status. I Karlstad uppfyller ingen ytvattenförekomst den kemiska statusen för kvicksilver i
biota. För övriga parametrar är det fem vattenförekomster som idag inte uppfyller god kemisk status
och ytterligare nio där det bedöms finnas en risk för
att den inte uppfylls 2015. När de gäller kemisk
status exkl. kvicksilver finns andra orsaker till att
vattenförekomster i Karlstads kommun inte klarar
god kemisk status, bl.a kadmium i Vänervikar samt
hexaklorbutadien i Klarälven. Orsaken till källorna
är okänd vilket har inneburit Vattenmyndigheterna
har gett en tidsfrist till 2121 innan vattenförekomsterna behöver uppfylla god status på dessa parametrar. Risk för att man 2015 inte klarar god kemisk
status har även identifieras vid Borsjön, Norsälven
samt Alsterälven, Molkomssjön, Klarälven och Tolerudsbäcken, Ilandasjön och Örsholmstjärnet. En
grundvattenförekomst (Nedre Fryken-Klarälven)
riskerar att inte uppfylla miljökvalitetsnormen
för kemisk status 2015 p.g.a. pågående markanvändning samt att det finns tendenser för en ökad
kloridhalt.
Ekologisk status är ett mått för hur växt och
djurlivet mår i sjöarna och vattendragen. Inom
Karlstad uppfyller idag 17 ytvattenförekomster
god status, 34 måttlig ekologisk status, två otillfredsställande ekologisk status och en med dålig
ekologisk status. Orsakerna är främst övergödning
och fysisk påverkan men även försurningen påverkar den ekologiska statusen. I Karlstads norra delar
finns även 15 identifierade vattenförekomster som
är påverkade av försurning. Alla vattenförekomsterna kalkas för att motverka försurningens påverkan. Försurning beror på försurande nedfall utanför
Karlstads kommun påverkansområden.

8.12.1 Miljökvalitetsnormer för vatten

I samband med implementeringen av EU:s vattendirektiv har vattenmyndigheter inrättats och
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (yt- och
grundvatten) upprättat. Miljökvalitetsnormer är
ett mått för hur vattenförekomsten mår och bygger på provtagning och inventeringar som man
gjort i vattenförekomsten. För vattenförekomster
som inte uppfyller miljökvalitetsnormen idag har
Vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram
med krav på kommuner och myndigheter att de
ska verka för att miljökvalitetsnormen ska uppfyllas i framtiden. Tidsfrister är satta till 2015, 2021
och 2027 beroende på vilken tid som krävs för att
vända en utveckling. Åtgärderna redovisas i avsnittet 7.9.1 Vatten. För de vattenförekomster som
idag klarar miljökvalitetsnormen med god eller hög
status är kravet att de ska behålla sin status.
Nuläge

I Karlstad är 54 vattenförekomster klassificerade.
Av dessa har 47 vattenförekomster inte bedömts
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Övergödning

har identifierade problem med kontinuitetsförändringar. I statusklassningen har man även befarat att
regleringen av Vänern i framtiden ska kunna ge
en fysisk påverkan på växt och djurliv vilket kan
försämra den ekologiska statusen i vattenförekomsterna.
Det viktigaste faktorerna för planläggning och
prövning är att man ej försämrar och helst förbättrar möjligheterna för uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för vatten. Viktiga faktorerna att tänka
på vid planering och prövning av ny byggnation/
markanvändning är hanteringen av spillvatten och
dagvatten samt risken för spridning av föroreningar
från förorenad mark.

De största orsakerna till att vattenförekomster inte
uppfyller ekologisk status i Karlstad är övergödning
vilket finns i kommunens mellersta och södra delar
(22 vattenförekomster har problem med övergödning. Av dessa klarar 17 inte miljökvalitetsnormerna för övergödning och resterande riskerar att
inte klara kraven 2015. Övergödning beror främst
på utsläpp från jordbruk och avloppsanläggningar
(enskilda och kommunala). Kvalitetskraven enligt
vattendirektivet på de vattenförekomster som idag
inte klarar god status p.g.a. övergödning är att de
ska klara statusen senast år 2021. För övriga vattenförekomster får statusen inte försämras.
Utsläpp av övergödande ämnen från avlopp har
kommunen möjlighet att styra genom utbyggnad
av kommunalt avlopp, vid förhandsbesked och
detaljplaner för ny bebyggelse samt genom miljöförvaltningen genom inventering av enskilt avlopp.
För att få en strategi för detta håller Karlstads kommun på och ta fram en VA-plan.

Bedömning av översiktsplanens påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten

Översiktsplanen bedöms inte föreslå några åtgärder
som försämrar möjligheterna att uppfylla normerna
för vatten. Det är genom översiktsplanering svårt
att komma åt de problem som uppstår på grund
av befintlig vattenreglering, jordbruket och redan
befintliga avloppssystem. Ett led i arbetet med
att uppnå normerna är kommunens arbete med en
VA-plan. Planen syftar bland annat till att hitta
hållbara VA-lösningar utanför den allmänna VA-anläggningen. VA-planen beräknas vara färdig under
2014. VA-plan är en av de åtgärder som Vattenmyndigheten anger i dess åtgärdsprogram.

Fysisk påverkan

Fysisk påverkan uppdelas i flödesförändringar (reglerade vattendrag), kontinuitetsförändringar (konstgjorda vandringshinder för t.ex fisk). I dagsläget
har 21 vattenförekomster identifierade problem
med flödesförändringar och sju vattenförekomster
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