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SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER 

Inledning 
Grönstrukturplanen har varit på en intern remissrunda under tidsperioden 16 febru-
ari – 13 april 2017. Kommunledningskontoret har begärt och blivit beviljad extra 
tid t.o.m. maj 2017. Planen har skickats till kommunala förvaltningar och bolag 
samt de olika partiernas fullmäktigegrupper. 

Den här sammanställningen innehåller en redovisning och delvis sammanfattning 
av de synpunkter som inkommit under remisstiden samt stadsbyggnadsförvaltning-
ens ställningstagande till dem.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anses det vara bra att en grönstrukturplan håller på att tas fram 
och samtliga förvaltningar anser att förslaget till grönstrukturplan är ett bra kun-
skapsunderlag inför kommande planering. 

Inkomna synpunkter på ändringar rör framförallt de olika målen, förslag på fortsatt 
arbete och att det i dokumenten tydligare ska framgå vad som är förslag på åtgärder 
och att de förslagen inte är avvägda mot andra intressen utan att det ska göras se-
nare i den kommande planeringen. 

Grönstrukturplanen har justerats efter remissversionen på följande sätt: 
 

• Lagt till att ”behovet av att uppdatera grönstrukturplanen ska ses över varje 
mandatperiod”. 

• Det har förtydligats mer att grönstrukturplanen visar på nuläge, brister och 
vart det finns behov för förbättringar när det gäller grönstrukturen men att 
en närmare avvägning och samordning mellan olika intressen görs i sam-
band med översiktsplaneringen och det mer detaljerade arbetet med plane-
ring och utveckling av staden. 

• I del 2, områdesbeskrivningarna, har det förtydligats med rubriker och text 
att kartor visar potentiella utvecklingsförslag och förbättringsmöjligheter 
och inte åtgärder/förslag som ska göras. 

• Målen har uppdaterats. De tidigare två målen ”Det ska finnas en samman-
hängande grönstruktur inom staden som binds samman med omgivande 
landskap” och ”Karlstads ekologiska värdekärnor och spridningssamband 
ska värnas och utvecklas” har slagits ihop och behandlas nu under samma 
mål: ”Det ska finnas en sammanhängande grönstruktur inom staden som 
binds samman med omgivande landskap” då de bägge handlar om sam-
manhängande grönska. 
De tidigare två olika målen ”Det ska finnas god tillgång till bostadsnära park- och 
naturområden” och ”Det ska finnas ett varierat innehåll i våra parker och natur-
områden” har slagits ihop till ett: ”Det ska finnas god tillgång till grönområden 
med ett varierat innehåll i närheten av bostaden, arbetsplatsen, skolor och vård-
miljöer”. Under det här målet har även lagts till att: ”Stadens gröna ytor ska vara 
en tillgång för att tillgodose människors behov av motion och andra hälsofräm-
jande aktiviteter”. 
Ett mål har lagts till: ”Det ska finnas kreativa gröna miljöer där barn kan leka 
fritt” för att tydligare lyfta vikten av gröna miljöer för barn i en växande stad. 
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• En ny sammanfattande karta har gjorts över viktiga gröna stråk (s.15 del 1) 

och ersatt de tidigare två mer konceptuella kartorna samt kartan över det 
gröna nätverket. Den senare har lagts sist i del 2, områdesbeskrivningar 
som ett underlagsmaterial. 

• Karta över viktiga gröna målpunkter (s.16 del 1) har uppdaterats.  

• Mål med stadsdelsparker har tagits bort. Utpekade stadsdelsparker finns 
dock kvar som en kategori av grönytor så det går att se vart det finns och 
inte inom staden och förslag till vart det skulle kunna behöva utvecklas 
finns i områdesbeskrivningarna. 

• I förslag till fortsatt arbete som kan ge ytterligare möjligheter att förverk-
liga intentionerna i grönstrukturplanen har det lagts till, utifrån förslag från 
TFN och MN:  

- Parkprogram/ Handlingsplan som ska bryta ned och prioritera, kon-
kretisera och precisera grönstrukturplanens mål och intentioner. Det 
ska fungera som ett tydligt arbetsdokument vid både den dagliga för-
valtningen av kommunens mark och vid planläggning. Den bör också 
ta grönstrukturplanen ett steg vidare avseende ett antal parker i Karl-
stads tätort och deras gestaltning, innehåll och skötsel. Det är viktigt att 
handlingsplanen lyfter fram de ekonomiska aspekterna som en del av 
beslutsunderlaget och att det görs tydliga avvägningar gentemot övriga 
intressen. I handlingsplanen bör investerings- och driftkostnader syn-
liggöras. (TFN)  
- Komplettera analysen av ekologiska spridningssamband genom Karl-
stads tätort med en analys av sambanden mellan lövskogar med icke 
ädla trädslag. (TFN) 
- Genomföra en kartläggning och kvalitetsbedömning av grönområden 
utifrån ljudkvalitet. (MN)  
 

Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts i dokumenten. 
Efter gjorda justeringar anser stadsbyggnadsförvaltningen att Grönstrukturpla-
nen är färdig för antagande. 

 

 

Inkomna yttranden 
Nedan redovisas de inkomna yttrandena. Kommentarer från stadsbyggnadsförval-
ningen återges i kursiv stil. 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att förslaget till grönstrukturplan är ett 
mycket bra och ambitiöst dokument om Karlstads befintliga gröna värden och de 
förbättringsbehov som finns. Det har en bra struktur med många och tydliga bilder, 
figurer och faktarutor som ger en ökad förståelse. 
 
Vidare arbete 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på förslagen till fortsatt arbete som 
anges i grönstrukturplanen men föreslår också att ytterligare punkter tillförs. 
 

• Parkprogram – Teknik- och fastighetsnämnden har givit teknik- och fastig-
hetsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett parkprogram. Parkprogrammet 
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syftar till att ta grönstrukturplanen ett steg vidare avseende ett antal parker 
i Karlstads tätort och deras gestaltning, innehåll och skötsel. 

• Handlingsplan – Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till grön-
strukturplanen och tror att det kommer vara ett dokument som kan ligga till 
grund för att göra goda värderingar av markanvändningen. För att säker-
ställa att grönstrukturplanens inriktning och ambition efterlevs i det dagliga 
arbetet föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att en handlingsplan 
kopplad till grönstrukturplanen tas fram. Handlingsplanen ska bryta ned 
och prioritera, konkretisera och precisera grönstrukturplanens förslag och 
syftar till att vara ett tydligt arbetsdokument vid både den dagliga förvalt-
ningen av kommunens mark och vid planläggning. Det är viktigt att hand-
lingsplanen lyfter fram de ekonomiska aspekterna som en del av besluts-
underlaget och att det görs tydliga avvägningar gentemot övriga intressen. 
I handlingsplanen bör investerings- och driftkostnader synliggöras.  

• Bland förslagen till fortsatt arbete bör även följande, som står nämnt under 
mål 6, lyftas in: 
"Analysen av ekologiska spridningssamband genom Karlstads tätort bör 
kompletteras med en analys av sambanden mellan lövskogar med icke ädla 
trädslag." Detta skulle ge en mer heltäckande bild av viktiga spridnings-
samband genom staden. 

• Förslaget att ta fram en metod för grön kompensation vid exploatering är 
bra och skulle kunna lyftas in i arbetet med kommunens markpolicy. 

• För att grönstrukturplanens tankar och ambitionsnivå ska kunna realiseras 
behöver berörda handlägga sättas in i planen och få en samsyn kring vidare 
arbete.   

 
Mål 1  
I beskrivningen av gröna stråk anges ett antal "förbättringar". Det bör tydliggöras, 
på samma sätt som i Del 2, att det är "förbättringsförslag" eller "behov av förbätt-
ringar" och inte fastställda åtgärder som kommer att genomföras. 
Kartan "Det gröna nätverket" 
Målpunkterna Kroppkärrssjön och Trollkoneberget bör flyttas från listan över vik-
tiga områden för stadsdelen till viktiga områden för staden.  
 
Till listan över viktiga grönområden för stadsdelen bör Kronoparksskogen och 
Rävberget läggas till. 
 
Mål 2 
Att planera för närhet till skolskog eller andra pedagogiska grönområden är bra. 
För att tillgängligheten ska vara bra krävs dock inte enbart närhet utan också att 
vägarna dit är säkra.  
 
Mål 3 
Strategierna till mål 3 bör kompletteras med att kommunen ska sträva efter att det 
inom en stadsdel ska finnas tillgång till både park och natur samt att det ska finnas 
grönområden med en variation av karaktärer inom stadsdelen. Vidare bör det också 
finnas en strävan efter att öka variationen av grönområden inom de stadsdelar som 
idag har en brist på variation. 
 
Kommentar: Grönstrukturplanen lyfter vikten av variation av innehåll och gestalt-
ning inom olika grönområden, men inte att variationen behöver finnas begränsat 
inom den egna stadsdelen utan kan vara i intilliggande stadsdel t.ex. 
  
Mål 5 
Sett ur dagvattensynpunkt är formuleringen av mål 5 samt strategierna att använda 
grönytor för att fördröja dagvatten mycket positiv. Grönstrukturplanen pekar ut de 
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lågpunkter inom grönområden där vatten kan ansamlas vilket ger en bra och tydlig 
bild. Dessutom är många exempel på dagvattenlösningar i en stad är ett bra inslag i 
grönstrukturplanen 
Grönstrukturplanen beskriver att vattenförekomsterna inom staden i hög grad är 
påverkade inom svämplan och närområde, vilket försvårar möjligheten att dessa 
vatten ska kunna uppnå god ekologisk status. Strategierna till mål 5 bör komplette-
ras med att ny bebyggelse inte ytterligare ska försämra förutsättningarna för att god 
ekologisk status kan uppnås i våra vatten.  
Grönstrukturplanen föreslår öppen dagvattenhantering. Om öppna dagvattenlös-
ningar ska rymmas inom gatumark så krävs det att hänsyn behöver tas till det redan 
vid planering så att gatuområdena blir tillräckligt breda. 
 
Checklista 
Checklistan som föreslås kan bli ett mycket bra hjälpmedel för att lyfta de gröna 
frågorna i diskussionen då ny bebyggelse planeras. Med hjälp av den kan enskilda 
grönområden enklare ses som en del i en sammanhängande grönstruktur och plane-
ringen kan göras med en helhetssyn som också innefattar de mjuka värdena. Den 
kommer också att lyfta diskussionen kring grönområdenas betydelse för olika eko-
systemtjänster. 
Under Mål 1 i checklistan finns en punkt om räknar upp vilka grönytor som särskilt 
ska undvikas att ianspråktas. En typ av områden som, enligt uppräkningen, ska 
undvikas är "om de är viktiga för staden eller stadsdelarna". Förtydliga detta med 
att det gäller områden som är "viktiga för staden eller stadsdelarna enligt gröna 
nätverkskartan".  Komplettera också uppräkningen av vilka grönytor som ska und-
vikas att tas i anspråk med "områden som har höga naturvärden, klass 1-3 enligt 
naturvårds- och friluftsplanen" 
 
Del 2, områdesbeskrivningar 
Del 2 innehåller bra beskrivningar och analyser för de olika stadsdelarna. Detta är 
ett bra och användbart underlag både för planering av ny bebyggelse och för priori-
tering vid utveckling och förbättring av grönstrukturen. 
Haga/Klara/Tingvallastaden 
Bland bristerna bör även brist på naturmark räknas upp. 
 
Del 3, förutsättningar och analyser 
Del 3 redovisar på ett tydligt och bra sätt de förutsättningar som legat till grund för 
grönstrukturplanen samt de analyser som gjorts under arbetets gång. Detta innebär 
att läsaren får en ökad förståelse för grönstrukturplanen som helhet. 
 
Skolgårdar 
Det är positivt att grönstrukturplanen kartlägger vilka skolgårdar som har brister 
och idag är värmeöar. Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar tillsammans med 
barn- och ungdomsförvaltningen i samband med ny- till- och ombyggnadsprojekt 
även med utemiljö kopplat till förskolor/skolor. Många av de skolor/förskolor som 
omnämns i grönstrukturplanen kommer att genomgå en förändring de kommande 
åren där gårdsmiljöerna beaktas utifrån denna plan samt Boverkets rekommendat-
ioner. Tillgång till skugga beaktas även i samband med byggnation av andra kom-
munala verksamheter.  

 
Kommentar: Samtliga förslag till förändringar har arbetats in i dokumentet föru-
tom att Trollkoneberget inte ändrats till att vara viktig för staden då det bedömts 
främst som en tillgång för stadsdelen och de närmsta stadsdelarna. 
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Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret anser att grönstrukturplanen är, jämte pågående över-
siktliga förtätningsstudier för tätorten, en av Karlstads viktigaste strategiska plan-
dokument inför framtiden. Grönstrukturplanen och det arbete som är nedlagt utgör 
ett mycket bra kunskapsunderlag för kommande planering. Kommunledningskon-
torets synpunkter utgår från att denna kunskap ska användas på bästa sätt för att 
tillgodose behovet i en växande stad med en mängd andra markanspråk. För att i ett 
senare skede kunna göra gemensamma och balanserade avvägningar mellan olika 
intressen ser kommunledningskontoret fram emot en gemensam arbetsprocess i 
samband med framtagande av nästa översiktsplan, där grönstrukturfrågorna kom-
mer att utgöra en viktig del i möjligheten att skapa ett attraktivt Karlstad. 
 
Otydligt beslutsunderlag 
Eftersom grönstrukturplanen inte avväger särintresset mot andra allmänna intressen 
bör den benämnas ”grönstrukturprogram”, inte plan. Plan antyder att en avvägning har 
skett (jämför fördjupad översiktsplan, tematisk översiktsplan samt detaljplan där avväg-
ningar mot andra allmänna intressen alltid ska ske). Program kan däremot tas fram för en-
skilda sakfrågor men får då inte samma dignitet som planeringunderlag. 
Kommentar: Enligt beslut i kommunfullmäktige (2013-05-23 §13) för den nya styr-
dokumentstrukturen står det att benämningen program försvinner för denna typ av 
dokument och att det istället ska benämnas plan varför detta inte ändras. 
 
Avvägningar mot andra intressen  

Planen har ett för starkt bevarandeperspektiv utifrån den tillväxt staden står inför. 
Grönstrukturplanen kan inte gå före översiktsplanen, och ange detaljerade riktlinjer 
för hur avvägningar ska ske eller vilka prioriteringar som ska göras i vilket geogra-
fiskt läge, blir då svårt att växa/ förtäta staden. Kommunledningskontoret anser att 
fysiska avvägningar mellan de gröna intressena och behovet av nya bostäder, verk-
samhetsytor, sport- och aktivitetsytor, kultur- och besöksnäring, infrastruktur etc, 
ska göras samlat i samband med att översiktsplanen tas fram, och att grönstruktur-
planen behöver utformas därefter.  
Kommentar: Grönstrukturplanens syfte är att visa kommunens viljeriktning genom över-
gripande mål för Karlstads grönstruktur. Syftet är också att beskriva grönskans värden 
utifrån olika aspekter och fungera som ett kunskapsunderlag till kommande planering, så 
som översiktsplaneringen, där avvägningar mellan olika intressen görs. För att förtydliga 
detta har rubriker och formuleringar omformulerats så att det tydligare framgår att det 
som är förslag framåt är möjliga åtgärder för att förbättra grönstrukturen. Det gäller 
framförallt i del 2, områdesbeskrivningarna. 
Handlingen har också uppdaterats med att ”behovet av att uppdatera grönstruk-
turplanen ska ses över varje mandatperiod”. 

 
Grön kompensation 

Ett orimligt krav att kompensera för alla grönytor, ska bara ske när man tvingas gå 
fram i riktigt värdefulla naturområden. 
Kommentar: Kompensation ska inte ske vid intrång i alla grönytor, utan som besk-
rivs i grönstrukturplanen när ett ”betydande värde skadas eller försvinner”. Utö-
ver den lagstadgade kompensationen vid t.ex. intrång i naturreservat blir det allt 
vanligare att kommuner antar egna riktlinjer eller metoder för grön kompensation, 
just för att säkerställa att de gröna värdena i staden fortsätter att existera även vid 
en stor utbyggnad av staden. Det är också ett bra sätt att fånga de värden i grön-
områden som inte är just höga naturvärden, utan också de sociala, eller klimatre-
glerande värdena t.ex. Många metoder till grön kompensation bygger på balanse-
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ringsprincipen som beskrivs i grönstrukturplanen. Stadsbyggnadsförvaltningen an-
ser fortsatt att riktlinjer/ metod för grön kompensation behöver tas fram inom 
kommunen och håller med om teknik- och fastighetsförvaltningens förslag att en 
metod för grön kompensation vid exploatering kan lyftas in i arbetet med kommu-
nens markpolicy. Där behöver då beskrivas vilka kvaliteter/ värden metoden ska 
omfatta, arbetsgång i planeringsprocessen, mallar och checklistor vid formulering 
i exploateringsavtal m.m. Exempel att utgå från i arbetet med att ta fram en modell 
som passar Karlstad finns t.ex. i Stockholms, Göteborg, Helsingborg och Gävle. 
Även om det här kräver en del vidare arbete anses det viktigt att ha med i grön-
strukturplanen som något kommunen vill jobba med mer framöver just för att 
kunna säkra värden i kommande planering av staden.  
 
 
Ett viktigt översiktligt prioriteringsinstrument 
Kommunledningskontoret anser att grönstrukturplanen ska användas som ett 
prioriteringsinstrument för att peka på de viktigaste grönvärdena i staden. Planen 
bör därför omarbetas för att öka tydligheten kring vilka grönytor och stråk som 
behöver prioriteras i det stora perspektivet. Värderingen av de mindre gröny-
torna bör främst hanteras samlat med andra allmänna intressen i stadsdelsvision-
er och planprogram, ej i en strategisk grönstrukturplan. 
 
Planen greppar över för många frågor, vilket gör den omfattande och därmed svår-
tillgänglig.  
 
Kommentar: Två nya sammanfattande kartor har gjorts över både de viktigaste 
gröna stråken inom tätorten och de viktigaste grönområdena inom tätorten (för 
staden och för stadsdelen). De mindre grönytorna redovisas i områdesbeskrivning-
arna som är ett kunskapsunderlag för fortsatt planeringsarbete där avvägningar 
kommer att behöva göras. 

Eftersom grönstrukturen har så många olika värden och funktioner blir det många 
frågor som planen greppar, men viktigt att lyfta dem i ett sammanhang. Det kan 
också underlätta samverkan mellan olika förvaltningar; att se på grönskan utifrån 
olika aspekter..   

 

Avståndsprinciper – typer av grönska 

Kommunledningskontoret anser att typen av grönyta inte ska spela någon roll för 
bl.a. avståndsbedömningen till bostad. Bör betonas tydligare vikten av att prioritera 
gröna mötesplatser (oavsett storlek). För mycket fokus ligger på rofyllda miljöer i 
beskrivningen av gröna miljöer i allmänhet. Variationen måste mer belysa alla be-
hov stadens invånare har. 
Kommunledningskontoret anser att de befintliga avståndsmålen bör kvarstå som 
ett övergripande mål, och att de nya målen om stadsdelsparker bör tas bort då det 
det skärper kraven kraftigt jämfört med tidigare och tillför inget utifrån bl.a folkhälsobe-
hoven. 
Kommentar: Typen av grönyta har inte spelat någon roll vid avståndsanalyserna, 
dvs. om det t.ex. är en stadspark, kvarterspark eller stadsdelsskog. Däremot har 
storleken spelat roll då en för liten grönyta har svårare att rymma flera aktiviteter. 
En gräns har därför satts på storleken vid analysen (300 m till ett större grönom-
råde på över 1 ha), men inte på typen av grönområde, om det är natur eller park 
t.ex. De ytor som ingått i analysen syns i kartorna för avståndsanalyserna (del 3).  

Utifrån resultatet från avståndsanalyserna får sedan ytterligare analyser göras i 
kommande planarbeten på mer detaljerad nivå när det gäller kvalitet, variation 
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och innehåll i närheten. Det kan t.ex. vara så att flera mindre ytor tillsammans med 
olika innehåll i närheten av varandra med god koppling däremellan kan fylla det 
här behovet eller att det finns privata bostadsgårdar som i tillägg till mindre of-
fentlig yta kan fungera bra. Text kring det här har lagts till i koppling till målet i 
del 1.  

Analysen visar var det finns tillgång till mycket och stora ytor med grönt men gi-
vetvis är de små ytorna viktiga också. De kan bli extra viktiga att ha kvar och ut-
vecklas också där det inte finns större ytor. Även vikten av mindre grönytor riktigt 
nära bostaden lyfts upp i planen, men en del omformuleringar och tillägg gällande 
vikten av dessa och även kring kvalitet och yta har lagts till i texten efter remissen.  

Att rofyllda miljöer lyfts som viktigt är att de är viktiga för återhämtning i en väx-
ande stad, men självklart är även grönytornas värden till aktivitet, rörelse och mot-
ion viktigt vilket också beskrivs i dokumentet, men som också har förtydligats efter 
remissen genom omformuleringar och tillägg till strategier.  

Mål om stadsdelsparker har tagits bort. 
 

Upplägg av dokumenten 

Del 1 bör omarbetas och inte ange några fysiska begränsningar kring markanvänd-
ningen, utan utgöra en övergripande målhandling för att förtydliga vilka mål staden 
har kring grönska, utan detaljerade vägledningar eller riktlinjer kring hur markre-
surserna ska användas. Kunskapsunderlag, lagar mm bör brytas ut till del 3. En 
slutlig strategisk avvägning kring markanvändningen bör göras inom arbetet med 
översiktsplanen, som kommer att ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltning-
en, samt i respektive stadsdelsprogram. 

Kommentar: Del 1 har justerats och ska fungera som måldokumentet. En del 
material har flyttats över till del 3; underlag, analyser och fördjupningar som ta-
gits fram. En del fakta, lagar, kartor och beskrivande text har dock fått vara kvar i 
del 1 då de anses behövas för att förklara och ge en förståelse till målen.  

 

Mål och strategier 
Målen är viktiga och behöver omarbetas och förtydligas för att visa på vilka strate-
giska prioriteringar staden behöver göra för att ha en bra grönstruktur och ett at-
traktivt stadsliv.  
- Arbeta ihop mål 1 och mål 6. Arbeta ihop mål 2 och mål 3. 
- Ett nytt separat mål om Grönare miljöer för barn bör tas fram.  
- Ett nytt separat mål bör utformas också utifrån ett folkhälsoperspektiv, målsätt-
ningen behöver samordnas med det strategiska arbete kring stadsnära friluftsliv och 
rörlighet som KLK gör i samarbete med bl.a. KF. 

Kommentar: Målen har formulerats om i enlighet med ovanstående synpunkter 
förutom att ett nytt mål utifrån ett folkhälsoperspektiv inte är satt. Däremot ingår 
det under mål 2 som handlar om närhet till grönområden och en variation av kvali-
teter inom dessa. För att förtydliga har det betonats under mål 2, strategier att 
”stadens gröna ytor ska vara en tillgång för att tillgodose människors behov av 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter” som var ett förslag från kultur- och 
fritidsförvaltningen som kom fram under remisstiden.   

 
Del 2, Områdesbeskrivningar 
Kommunledningskontoret anser att områdesbeskrivningarna ska utformas som ett 
rent kunskapsunderlag med detaljerad fakta kring stadsdelarnas grönska och helt 
rensas från avvägningar, råd och riktlinjer. Uppslagen med kartor över ”Stråk och 
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förbättringsförslag” bör därför tas bort ur handlingen. Detsamma gäller del 3 som ej bör 
omfatta några riktlinjer som baseras på ett enda särintresse. 
Kommentar: Det har förtydligats i inledningen av dokumentet att områdesbeskriv-
ningarna ska fungera som ett kunskapsunderlag för kommande planering. Här re-
dovisas nuläge, vad som finns idag, vad det är för typ av grönområden, vilka vär-
den har identifierats etc. Dokumentet redovisar också identifierade brister utifrån 
ett grönt perspektiv och utifrån det finns förslag på framtida möjliga åtgärder som 
skulle kunna förbättra för grönstrukturen. Förslagen tas inte bort men rubriker har 
ändrats och förtydligar att det är potentiella utvecklingsförslag. Det här är en vik-
tig del av underlagsmaterialet, vad som kan förbättras och hur det kan göras, så 
det kan tas med in i vidare planering och utveckling av staden.  

Utöver de här synpunkterna hade kommunledningskontoret också flertalet redakt-
ionella/detaljerade synpunkter som har justerats och omarbetats i dokumenten. 

 
Miljöförvaltningen 
 
Miljöförvaltningens kommentarer 
Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan har pågått en längre tid och försla-
get som nu presenteras är väl genomarbetat och bra utfört. Miljöförvaltningen har 
varit delaktig i arbetsprocessen med framtagandet och givits möjlighet att framföra 
synpunkter under arbetets gång. 
 
Planen är mycket omfattande och tar hänsyn till flera olika värden och kvaliteter. 
Miljöförvaltningen anser att planens struktur är tydlig och genom att digitalisera de 
olika kartskikten kommer användarvänligheten att förbättras ytterligare. 
Miljöförvaltningen anser också att grönstrukturplanen utgör ett bra verktyg i 
samband med den fysiska planeringen. Med den stadsutveckling som pågår, enligt 
översiktsplanens intentioner att förädla och förtäta staden utan att försämra 
tillgången till grönområden behövs, ett underlag som underlättar och stödjer detta. 
Genom att den nu föreslagna grönstrukturplanen är väl underbyggd med 
kartläggning, inventering och analyser kan det förhoppningsvis förenkla 
kommande processer. Underlaget ger en bra överblick på vilka grönområden som 
finns inom det geografiska område som grönstrukturplanen avser. 
Grönstrukturplanen visar att det finns en plan och vision med hur kommunen ser på 
grönområden. 
 
Miljöförvaltningen instämmer med att det är viktigt att kommunen arbetar med 
kompensationsåtgärder i de fall där det kan bli aktuellt att exploatera grönområden. 
En metod och/eller riktlinjer för hur detta ska utföras och följas upp bör tas fram. 
På sidan åtta finns fyra punkter med förslag på vidare arbete utifrån grönstruktur-
planen. Grönstrukturplanen är ett väl genomarbetat kunskapsunderlag och miljö-
förvaltningen föreslår därför som en ytterligare punkt för fortsatt arbete; Att sprida 
informationen i grönstrukturplanen inom koncernen Karlstads kommun. 
Miljönämnden föreslår även att punkterna med förslag på vidare arbete, komplette-
ras med en punkt om att ta fram en plan för bibehållande av antalet gamla, grova 
träd i staden.  
 
Kommentar: En punkt om detta som fortsatt arbete har inte lagts till då det redan 
idag inom Teknik- och fastighetsförvaltningen görs mycket arbete för detta i deras 
vardagliga arbete. T.ex. genom att arborist inventerar de äldre träden inom tätor-
ten och skriver skötselplaner till dem. Det finns också en inventering från Länssty-
relsen som gjorts gällande värdefulla träd inom tätorten, många av dessa är äldre 
och grova träd. De finns med i grönstrukturplanen och ska visas särskild hänsyn i 
planarbete i samråd med Länsstyrelsen. 
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En trädplan finns också sedan innan, som är framtagen och antagen av dåvarande 
tekniska nämnden. Den behandlar dels drift och underhåll, men även utvecklingsa-
spekter och antogs i början av 2000 talet. Till planen finns en genomförandedel 
som nu till största del är genomförd. I trädplanen finns också information om 
stadsträd och hur de ska behandlas.  
 
Grönstrukturplanen lyfter olika typer av ekosystemtjänster och riktar särskilt in sig 
på de reglerande ekosystemtjänsterna, vilket skapar en medvetenhet kring värdet av 
grönområdena och dess variation. Miljöförvaltningen anser att de positiva effekter 
som vi uppnår genom ekosystemtjänster genom till exempel luftrening och 
bullerdämpning, är att vi blir friskare, och kan spara pengar genom att låta naturen 
göra jobbet. Grönstrukturplanen bidrar till att Karlstads kommun kan planeras på 
ett hållbart sätt som begränsar negativ klimatpåverkan, vilket också bidar till 
samhällsnyttan. 
 
Avstressande miljöer och god ljudmiljö 
En god ljudmiljö i grönområden bedöms som en viktig kvalitet. Ett sätt att ta 
tillvara de grönområdena med goda ljudmiljöer är att synliggöra dessa. Detta kan 
till exempel göras genom en kartläggning och kvalitetsbedömning av grönområden 
utifrån ljudkvalitet. När nya vägar eller annan verksamhet som kan ha påverkan på 
ljudmiljön byggs eller byggs om är det viktigt att ta hänsyn till de områden där 
ljudmiljön bedöms som god. Miljöförvaltningen anser att detta bör tas med i ett 
fortsatt arbete med grönstrukturplanen.  

Kommentar: Har lagts till. 

 
Dagvattenhantering 
Miljöförvaltningen är positiv till att grönstrukturplanen lyfter öppna- eller så kal-
lade hållbara dagvattensystem och inte enbart de traditionella dagvattensystemen 
men har några synpunkter som vi önskar lyfta. 
 
För mål fem i kapitlet öppen dagvattenhantering, har miljöförvaltningen följande 
synpunkter: 
Det framgår inte om de byggnadsmaterial som avses användas för till exempel 
gröna tak ska vara av ett sådant material som inte tillför/genererar ytterligare för-
oreningar till dagvattnet. Till exempel ska inte jorden som används till gröna tak 
vara för näringsrik då det kan generera kväve eller fosfor till vattnet. Det är viktigt 
att det finns kunskap om hur gröna tak utformas så att nyttan blir hög. Val av 
material är viktig för att inte risken för att skadliga ämnen sprids.  

 
Miljöförvaltningen noterade att det framgår att kostnader för anläggande av grunda 
diken med flacka sidor är billigare än de traditionella systemen. Har man då tagit 
hänsyn till skötselkostnader? Om man ska titta på den ekonomiska faktorn kopplad 
till olika dagvattenlösningar bör man beakta både anläggnings- och underhållskost-
nader. För att de nya dagvattenlösningarna ska fungera långsiktigt kan det krävas 
en annan typ av kunskap än för de traditionella systemen. 
 
Kartan på sidan 41 visar grönområden som utefter avrinningsstråk och låg-
punktskartering ligger strategiskt till för infiltration av dagvatten. Dessa ska enligt 
grönstrukturplanen särskilt beaktas och utvecklas för att ta omhand en större 
mängd dagvatten. Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att i planprocessen ut-
reda om dessa områden utifrån markförhållandena är lämpliga för till exempel in-
filtration, om det är det som är aktuellt. Markförutsättningarna styr i hög grad vil-
ken typ av dagvattenlösning som är lämplig, vilket miljöförvaltningen anser bör ut-
redas mer noggrant vid planläggning. Grundvattennivåer samt förorenad mark är 
också faktorer som ska tas med i beaktande. Åtgärder av dagvatten som innebär ut-
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förande av anläggningar för fördröjning av dagvatten, utjämning av flöden eller av-
skiljning av föroreningar ska anmälas till miljönämnden som tillsynsmyndighet.  
 
Kommentar: Har lagts till att val av material när det gäller gröna tak är viktigt för 
att inte riskera att skadliga ämnen sprids och att markförutsättningar, grundvat-
tennivåer och ev. förorenad mark måste utredas mer noggrant för de olika områ-
dena utpekade i dagvattenkartan för att se vilken dagvattenlösning som är lämplig.  

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetsmöten under framtagandet av 
grönstrukturplanen och många av förvaltningens synpunkter har tagits tillvara. Kul-
tur- och fritidsförvaltningen anser att den föreliggande grönstrukturplanen i stort är 
ett bra underlag för kommunens fortsatta planering men att det ändå finns vissa 
viktiga aspekter som behöver förtydligas i remissversionen fram till färdig plan. 

Ur kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv är det viktigt att stadens gröna ytor 
kan och får användas som en resurs för människors behov till rörelse, motion och 
aktivitet. I de övergripande målen för stadens grönstruktur saknas det helt och hål-
let en beskrivning av de gröna miljöernas betydelse för folkhälsa, motion och akti-
viteter.  Kultur- och fritidsförvaltningen har valt att särskilt lyfta fram två målom-
råden som är särskilt viktiga ur kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv, där 
kompletteringar behövs för att uppfylla behoven inom förvaltningens intresseom-
råden. 

Mål 1 

Målområde ett är ett viktigt målområde ur kultur- och fritidsförvaltningens per-
spektiv då det precis som beskrivningen nämner är viktigt för människors fysiska 
aktivitet. Enligt förvaltningens bedömning framkommer inte det i de strategier som 
är kopplade till målet, förvaltningen önskar därför att strategierna kompletteras 
med vissa förtydliganden. 

Strategier för att nå mål 1: 

- Stärk de blågröna stråken genom staden. 
Under rubriken anges vikten av att skapa och utveckla promenadvänliga stråk. Kul-
tur- och fritidsförvaltningen önskar att formuleringen utvidgas med ”motions- och 
promenadvänliga stråk”. 
 

- Beakta de gröna värdena vid exploatering, analysera konsekvenserna och kompen-
sera för större värdeförluster. 
Under rubriken anges att det vid exploatering skall särskild hänsyn visas; ”så större 
gröna samband inte bryts av, både ekologiska samband och viktiga rekreations-
stråk”. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att formuleringen förtydligas med 
formuleringen ”viktiga motions- och rekreationsstråk”. 
 
Ur kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv utgör de gröna områden som i grön-
strukturplanen beskrivs som stadens ”gröna lungor”, de omkringliggande tä-
tortsnära större sammanhängande grönområdena, också mycket viktiga tillgångar 
för människors möjligheter till ett stadsnära friluftsliv och som områden för mot-
ionsbaserade aktiviteter. Områdena är särskilt viktiga då flera av dem med sina 
centrala lägen utgör tillgångar för människors vardagsmotion. Det finns flera stu-
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dier som pekar på att just avståndet är den största bidragande faktorn till om mot-
ionen blir av eller inte under vardagar.  

Beskrivningen bör kompletteras med ett förtydligande om att dessa områden också 
utgör viktiga tillgångar för invånarnas möjligheter till motion och fysisk aktivitet. 

Mål 3 

I beskrivningen av målområde tre finns uttalat att förutom närhet och tillgänglighet 
så är grönområdenas storlek, utformning, innehåll och skötsel avgörande för hur de 
kan användas och hur attraktiva de är. Likaså är storleken på grönområden också 
avgörande för vilka aktiviteter och upplevelser som kan ta plats där. I enlighet med 
målbeskrivningen så behövs variation i både storlek och innehåll för att stadens 
grönområden ska fylla människans olika behov med återhämtning, aktivitet, lek, 
mötesplatser och spontanitet.   

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att formuleringen utökas till att även inne-
fatta fysisk aktivitet och motion.   

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att målområde tre bör kompletteras med en 
målformulering som betonar vikten av grönområdenas betydelse för fysisk aktivitet 
och förbättrad folkhälsa. Strategin kan formuleras i likhet med;  

- Stadens gröna miljöer ska inspirera och uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelse. 
Alla Karlstadbor ska ha möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation, oavsett förut-
sättningar. 

- Stadens gröna ytor ska vara en tillgång för att tillgodose människors behov av mot-
ion och andra hälsofrämjande aktiviteter.  

 
Till övriga delar anser kultur- och fritidsförvaltningen att förvaltningens syn-
punkter har tagits tillvara på ett bra sätt och finner inget ytterligare att tillägga till 
övriga delar. 
 

Kommentar: Samtliga förslag till förändringar har arbetats in i antagandehand-
lingen.  

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget med följande kompletteringar: 
 
1. Mycket viktigt att skilja på lekplatser och skolgårdar. Skolgårdens syfte är 
lärande och skolgårdarna ska ha pedagogiska värden för att stimulera barn/elevers 
utvecklande. Lekplats och skolgård ligger ofta nära varandra och erbjuder idag ofta 
samma sak, genom att skilja dem åt blir de ett komplement till varandra. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har idag ett vägledande dokument för gårdar för att 
säkerställa pedagogiska värden och likvärdighet vid utvecklande av skolgårdar. 
2. Skolskogar bör om möjligt inte ligga längre bort än 300 meter för att vara möjliga 
att nyttja ofta. 
3. Friyta för lek- yta på skolgården avgör i stort vilken möjlighet barn/elever får till 
gröna utemiljöer. Boverkets rekommendationer och skolgårdsvärde avgör om 
gröna ytor ens är möjliga att skapa. För liten yta skapar stort slitage och barn/elever 
är i stort behov av fysisk aktivitet. Önskvärt att nyttja grönstrukturplan tillsammans 
med skolgårdsvärde för att säkerställa kvalitet på skolgårdarna. 
4. Fördröjning av dagvatten i anslutning till skolgårdar kan skapa både 
pedagogiska- och biologiska värden. 
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Kommentar: Enligt det uppdaterade förslaget har ett nytt mål lagts till, ”Det ska finnas 
kreativa gröna miljöer där barn kan leka fritt”,  som fokuserar enbart på vikten av 
grönska för barn. Här har ovan nämnda synpunkter arbetats in.  
 
Mariebergsskogen AB 

• MAB ser mycket positivt på iden om sammanhängande gröna stråk i Karl-
stads tätort. 

• MAB är mycket positiv till att Mariebergsskogen ses som en av stadens 
knutpunkter när det gäller grönstrukturens "hjärta" som beskrivs i planen. 

• MAB vill belysa eventuella konsekvenser av att flera parker i staden defi-
nieras som stadsparker i planen. Mariebergsskogen donerades ursprunglig-
en "såsom stadspark för all framtid" till Karlstads stad och MAB har tilläg-
get "Karlstads stadspark" i varumärkesprofilen. Detta begrepp har MAB 
arbetet med att utveckla sedan ca 15 år tillbaka, eftersom det väl beskriver 
den verksamhet som bedrivs i parken. Att etablera namnet stadspark på fler 
parker i Karlstad skulle få konsekvenser för MAB när det gäller profile-
ring, kommunikation - tryckt profilmaterial, profilkläder med mera. 

 
Kommentar: Formuleringar kring detta har ändrats i dokumentet, del 1, till att mer 
beskriva det som Karlstads större parker.  
 

• MAB ska vara delaktig i ett framtida arbete med grönstrukturens "hjärta" 
som beskrivs i planen. 

• Beskrivningen av Karlstads historiska utveckling av parker bör komplette-
ras med invigningen av Mariebergsskogen som publik stadspark år 1925 - 
ett värmländskt Skansen med friluftsmuseum. Korrektursynpunkt: Grön 
målpunkt nr 30 i gröna nätverket på sid 18 i planens del 1 ska vara Jakobs-
bergsskogen (inte Mariebergsskogen). 
 

Kommentar: Har lagts till och ändrats. 
 
 

Sammanställning av inkomna synpunkter är gjord på stadsbyggnadsförvaltningen i 
Karlstad 2017-09-29 av stadsbyggnadsarkitekt Marie Janäng. 
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