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Inledning 
Planprogrammet redovisar syfte, utgångspunkter för fortsatt planering, vilka frågor 
som behöver lösas under detaljplaneprocessen, konsekvenser av förslaget samt om-
rådets förutsättningar. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planering i 
området.  

Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i anslutning till 
Vänern i Karlstads västra delar. 
Området angränsar till Vänern och 
Zakrisdals verksamhetsområde i söder 
samt Bergviks handelsområde i norr. I 
väster ansluter planområdet mot 
Bergviks villaområde och i öster mot 
Ullebergsleden.  

Planprogrammets syfte 
Västkust är en av de dominerande 
utbyggnadsinriktningarna för staden, 
och sträcker sig från Bergviks 
köpcentrum mot 
Dingelsundet/Knappstad i söder (dessa 
områden ingår dock inte) och från 
Vänern i väster till Klarälven i öster. I 
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
avseende Västkust beskrivs 
Grundviken som ”hjärteområdet” och 
norra och södra Grundviken som 
”etapp 1” – utbyggnadsområden, där hela området binder ihop Zakrisdal med 
Bergvik samt erbjuder tillgänglighet till Frykmans udde. Grundviken inrymmer en 
stor del av Västkusts övergripande transportsystem och det är därför viktigt att 
klargöra förutsättningarna och kopplingarna till omkringliggande områden.  

Enligt FÖP Västkust ska följande punkter särskilt beaktas för Grundviken: 

• Programarbete bör genomföras för hela Grundvikenområdet för att fastslå 
en mer exakt struktur inom området samt hur den tekniska infrastrukturen 
ska genomföras 

• Särskilt viktigt är att studera lägen för eventuella skoltomter och service 

• Tillfart till Södra Grundviken måste studeras i sin helhet  

• Säkra ett område längs Vänerstranden runt hela udden för allmänheten 

• Studera möjligheter till badplats och småbåtshamn 

• Studera gångmöjligheter söderut, över vassområde 

• Ta hänsyn till fornminnet som finns registrerat i fornminnesregistret 

• Studera ett visuellt skyddsområde till kraftledningen 

• Tydligt avgränsade tomter – inom den kvartermark mot allmän platsmark – 
i områden som berörs av upphävande av strandskyddet  
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Planprogrammets innehåll 
Vision om ett hållbart Grundviken 
Grundviken – stadsdelen med en utpräglad miljö- och naturnära profil, vilket ska 
uppnås genom nära samverkan med inblandade intressenter. Den nya stadsdelen 
ska vara väl integrerad med intilliggande områden och ha tydliga kopplingar in mot 
centrum. Grundviken ska erbjuda attraktiva bostadsområden med en blandad be-
byggelse, gärna med varierande upplåtelseformer och hustyper, som lockar en 
blandad befolkning och möjliggör ett kvarboende inom området. Bebyggelsen kon-
centreras kring ett stadsmässigt huvudstråk med tydliga träffpunkter, där stadsmil-
jön ska erbjuda positiva upplevelser.  

Naturnära profil 

Bebyggelsen anpassas efter de naturliga förutsättningarna, där områden med höga 
natur- och kulturvärden integreras i stadsdelen. Naturvärden ska tillvaratas på ett 
sätt som möjliggör att dessa kan utvecklas samtidigt som de skapar ett mervärde 
för gestaltningen av området. De bostadsnära grönytorna ska vara en självklarhet, 
då närheten till naturen och grönområden har en stor betydelse för hälsa och livs-
kvalitet. Olika karaktärer av grönområden ska finnas för att tillmötesgå olika behov 
av rekreation och rörelse. Det kan innebära allt från prunkande rabatter på den lilla 
bostadsgården, trädplanteringar i gaturummen, stora öppna ytor för spontanidrott 
eller stilla meditation vid Vänerns strand. Lekplatser ska stimulera till lek och rö-
relse och bör utformas så att naturen i sig är ett lekredskap.  

Grundviken är ett stadsutvecklingsområde med Vänerkontakt. Närheten till Vänern 
ska tillvaratas på ett sätt som skapar mervärden för såväl boende som besökare till 
området. Grundviken ska erbjuda möjlighet till ett vattenanknutet friluftsliv.  

Miljöprofil 

Grundviken bör ha en utpräglad miljöprofil med utgångspunkt i energi, miljövän-
ligt byggande och transporter. Utformning av byggnader för boende och verksam-
heter bör präglas av effektiv energianvändning, förnyelsebara energikällor och re-
surssnåla lösningar. Exempel kan vara solenergiteknik i form av solvärmeanlägg-
ningar och solceller.  

Bostäder och övriga lokalers utformning ska bidra till och underlätta för en effektiv 
källsortering. Inriktningen bör vara fastighetsnära källsortering enligt samma sy-
stem som gäller för förpackningsinsamlingens återvinningsstationer kompletterat 
med system för utsorterat bioavfall.  

I Grundviken ska kollektivtrafik och gång- och cykelvägar vara väl utbyggda och 
utformade för en trygg upplevelse, för att kunna ersätta eller komplettera bilen. By-
tet mellan buss och cykel ska kännas enkelt och säkert. Kollektivtrafiken ska vara 
synlig i stadsbilden och präglas av frekvens, snabbhet och komfort. Huvudstråket, 
där kollektivtrafiken har sitt stråk, ska ha en stadsmässig utformning. Barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättningar bör vara dimensionerande för utform-
ningen. Det offentliga rummet bör vara en estetiskt tilltalande miljö för att inbjuda 
människor att vistas där.  

Grundviken ska ha ett dagvattensystem som är anpassat till nuvarande förhållanden 
och den framtida stadsbilden. Genom att utforma dagvattensystemet med öppna, 
gröna diken och dammar ska nuvarande flöden i Grundviksbäcken bibehållas, 
eventuella föroreningar ej nå Vänern och mervärden skapas för stadsbilden. Den 
tekniska infrastrukturen ska vara robust och driftsäker så att t ex bräddningar från 
spillvattennätet undviks med beaktande av att Kattfjorden är kommunens dricks-
vattentäkt.  

Den nya stadsdelen ska utformas med beaktande av översvämningsrisker i anslut-
ning till Vänern.  
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Samverkan genom dialog 

Området ska utvecklas i nära samverkan med olika intressenter såsom fastighets-
förvaltare och byggföretag, boende och närboende. I detta arbete ska särskilt erfa-
renheter från tidigare genomförda projekt sökas likväl som erfarenheter som kan 
delas från liknande projekt i andra kommuner. Engagemanget från andra parter ska 
vara starkt redan från och med planskedet. Arbetet ska ske i arbetsgrupper med re-
presentanter för boende, byggare och förvaltare.  

Övergripande struktur 
 

En av grundtankarna för Grundviken är ett huvudstråk som förbinder handelsområ-
det i Bergvik, den nya stadsdelen inom Grundviken (i huvudsak bostäder) och 
verksamhetsområdet inom Zakrisdal. Genom att knyta ihop dessa områden kan en 
stadsdel med blandade funktioner åstadkommas. Huvudstråket förgrenas även mot 
Ullebergsleden, där en ny entré till Grundvikenområdet skapas. Längs huvudstråket 
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ska kollektivtrafiken prioriteras tillsammans med gång- och cykelvägar, där säkra 
och tydliga knutpunkter ska finnas för byte mellan exempelvis cykel och buss.  

Den andra grundtanken inom Grundviken är grönstrukturen som i huvudsak består 
av ett grönt stråk som leder från Ullebergsleden ner mot Vänern, längs Grundviks-
bäcken, samt ett stråk längs Vänerns strand. Den allmänna tillgängligheten till 
vattnet ska vara en självklarhet. Det gröna stråket längs Grundviksbäcken ska dels 
ta emot dagvatten från omkringliggande områden, men även fungera som ett rekre-
ationsområde där områden av parkkaraktär blandas med naturområden.  

Tvärs genom planområdet löper en kraftledningsgata, som utgör en barriär i områ-
det. Då det inte kan planeras för stadigvarande vistelse eller byggnation i direkt an-
slutning till kraftledningarna pga hälsorisker, men även pga åtkomlighet för repara-
tion och underhåll av ledningarna, innebär kraftledningsgatan att det blir ett avbrott 
i bebyggelsen. I dagsläget är det inte aktuellt med en nedgrävning av ledningarna 
och därför är det viktigt att studera mötet mellan kraftledningsgatan och bebyggel-
sen. Uppvuxna träd bör sparas som en buffert intill ledningsgatan för att ledningar-
na i luften inte ska bli för dominerande. Vid en eventuell framtida nedgrävning av 
ledningarna bör områdena kunna växa samman alternativt fortsätta vara det natur-
stråk som det utgör idag.  

Entréer 

Östra entrén till Grundviken blir en ny anslutning till Ullebergsleden, som behövs 
för att trafikförsörja de nya områdena. Korsningen bör samordna de befintliga in-
farterna till Biltemaområdet, Zakrisdalsverken och Gräsdalen. De befintliga infar-
terna kommer då att släckas ut och ersättas av den nya korsningen. I anslutning till 
denna nya korsning behövs även en säker passage för gång- och cykeltrafiken. 
Grönstråket som sträcker sig från Ullebergsleden ner mot Vänern kan med fördel 
börja redan på östra sidan av Ullebergsleden för att markera entrén till området. En 
gång- och cykelväg bör dels ansluta till grönstråket dels följa huvudstråket in i om-
rådet. Trafikstudien för Grundviken (Ramböll, 2009-11-24) redovisar sex olika al-
ternativ till utformning av denna entré tillsammans med en beskrivning av tillgäng-
lighet och trafiksäkerhet. Alla alternativen innehåller någon typ av cirkulationsplats 
på Ullebergsleden, vilket lämpar sig särskilt väl här då sekundärflödet (flödet på in-
farten till Grundviken) och andelen vänstersvängande är relativt stort. En påver-
kande faktor vid utformningen är höjdskillnaden som har sin lågpunkt vid Grund-
viksbäcken. Höjdskillnaden påverkar kostnaden och de exakta placeringarna av tra-
fiklösningarna. Entrén ska studeras närmare i detaljplaneskedet, särskilt med avse-
ende på framkomligheten på Ullebergsleden samt tillgängligheten till de olika 
verksamheterna i anslutning till korsningen.  

Södra entrén till Grundviken är en redan befintlig väg som korsar Grundviksbäcken 
och leder in i Zakrisdals verksamhetsområde. Denna befintliga väg utgör en viktig 
del av huvudstråket som binder samman Grundviken med Zakrisdal. Vägen korsar 
det planerade grönstråket och dagvattensystemet, vilket ger möjligheter att skapa 
en grön entré till det nya området.  

Norra entrén till Grundviken är en förbindelse mellan den nya stadsdelen och 
Bergviks handelsområde. Denna förbindelse är mycket viktig för att tillgängliggöra 
den service som finns i närområdet för de nya bostäderna som planeras. Gatan, som 
bör ha en stadsmässig karaktär, leder in mellan byggnaderna på handelsområdet, 
vilket innebär att befintliga parkeringsplatser, trafiksituationen och korsningen vid 
Bergviksvägen behöver ses över. Även trafiksäkerhetsaspekterna för de människor 
som rör sig till fots inne på handelsområdet är viktig att se över. Denna koppling 
ska också ge goda möjligheter till kollektivtrafikförbindelser mellan Bergvik, Väst-
kust och övriga Karlstad. Ytterligare trafikutredningar behövs. Med dagens trafik-
system bedöms inte huvudstråkets koppling mot Bergvik vara attraktivt som 
genomfart till E18. Vid en utökning av handelsområdet måste en ny tillfart till E18 
från Bergvik ordnas, då behöver hela trafiksystemet inom Bergviks handelsområde 
ses över.  
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Målpunkter 

Bergviks handelsområde utgör en viktig målpunkt för hela Västkust och för den 
tillkommande bostadsbebyggelsen inom Grundviken. Handelsområdet erbjuder ett 
stort utbud av kommersiell service och ligger i direkt anslutning till planområdet. 
Ambitionen är att integrera handelsområdet med den nya stadsdelen, så att det i 
framtiden kan bli ett område med närservice för de boende i Grundviken.  

Hamnområdet på Frykmans udde 
kommer att utgöra en målpunkt framför 
allt för de boende i närområdet, men 
hamnen och udden görs även 
tillgängliga för besökare utifrån. 
Småbåtshamnen erbjuder kontakt med 
Vänern och ger möjligheter för ett 
vattenanknutet friluftsliv. Här bör 
finnas möjligheter både för boende och 
tillfälliga besökare att lägga till med 

sina båtar. Vid hamnen bör offentliga mötesplatser skapas, gärna i form av ett 
mindre torg eller en kajpromenad. Det är viktigt att skapa ett promenadstråk för 
allmänheten längs Vänerstranden, detta gångstråk kan dock få en mer ordnad ka-
raktär förbi hamnen. Hamnen är placerad där det redan finns en befintlig småbåts-
hamn med pirar och uppläggningsytor för båtar. Arbetet med anläggande av ham-
nen kan innebära ytterligare vattenverksamhet, vilket kan kräva anmälan till läns-
styrelsen eller tillstånd från miljödomstolen. Eventuell muddring i viken kan inne-
bära stor påverkan på ålen (som akut hotad art) och därmed påverkan på yrkesfis-
ket. En undersökning av dyn i viken behöver göras för att klargöra hur många ålar 
som finns kvar i området. En sådan undersökning bör göras under höst eller vår, 
dvs när ålen gått tillbaka ner i dyn men innan det blir så kallt att ålen dör av under-
sökningen. Undersökningen bör även belysa om det är möjligt med någon form av 
kompensationsåtgärd för ålen längre in i viken.  

Där huvudstråken möts inom Grundviken skapas en målpunkt, ett slags mötesplats 
eller ”centrum”. Det är viktigt med en mötesplats längs huvudstråket, för en kon-
centration av rörelser och kommunikationer. En mötesplats kan stärka identiteten 
och tillhörigheten i stadsdelen. Denna målpunkt trafikeras även av flertalet busslin-
jer, se Trafikstruktur/Kollektivtrafik. Vid denna målpunkt kan med fördel olika ty-
per av verksamheter etablera sig. Hit kan även offentlig service lokaliseras, som t 
ex skola, förskola, äldreboende, fritidsgård, biblioteksfilial etc. Från målpunkten 
bör ett mindre grönt stråk leda ner mot parkområdet. Utformning och innehåll av 
målpunkten ska diskuteras vidare i planarbetet, det är viktigt att reflektera över 
närheten till Bergviks handelsområde samt ett eventuellt framtida centrum i Zak-
risdal.  

Kulturvärden 

Grundviken är ett relativt orört område, med stor del skog idag. Kopplingar bakåt i 
tiden som berättar ett områdes historia är viktiga för attraktiviteten i området. Då 
det finns relativt få lämningar inom Grundviken bör hänsyn tas till de lämningar av 
högt värde som ändå finns.  

I parkområdets norra delar ligger rester 
efter Grundvikens gård. Här finns 
lämningar av ladugårdsbyggnader, en 
trädgård som håller på att växa igen 
samt en allé som leder fram till gården. 
Den kvarstående ekonomibyggnaden 
bedöms vara särskilt värdefull ur 
kulturhistorisk synpunkt. Området för 
gården föreslås utgöra en del av 
parkområdet, där trädgården och 
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lämningarna kan rustas upp. Eventuellt kan någon form av verksamhet förläggas 
hit, t ex ett kafé. Allén som leder över bäcken och fram mot gården kan fortsätta 
användas och vara en del i gång- och cykelstråken inom parkområdet.  

Lämningarna efter landeriet Katrineberg anses ha ett högt kulturhistoriskt värde 
och ligger i den nuvarande kraftledningsgatan. Gatan ut mot Södra Grundviken le-
der förbi strax norr om denna lämning. Området kring lämningen bör röjas så att 
lämningen synliggörs från den planerade gatan.  

I planområdets norra delar ligger en gårdsanläggning som ska beaktas vid utveck-
ling av närområdet. Miljön har en bibehållen karaktär med byggnader som smälter 
väl in i naturen och underordnar sig den.  

I anslutning till den föreslagna småbåtshamnen ligger några lämningar efter det 
sommarstugeområde som tidigare funnits på Södra Grundviken. Lämningarna be-
döms ha ett högt kulturhistoriskt värde och deras placering i förhållande till ny be-
byggelse kring hamnen bör studeras närmare i detaljplaneskedet, då de visar på 
områdets historia.  

Inom de södra delarna av parkstråket ligger en bunker, som även den bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde. Bunkern föreslås utgöra en del av parkområdet.  

Bebyggelsestruktur 
I den norra delen av Grundviken (norr om kraftledningarna) kan områden med rela-
tivt tät bebyggelse och stadsmässig struktur tillåtas längs huvudstråket, som sedan 
bör luckras upp närmare de park- och grönområden som finns i området. Längs hu-
vudstråket ges då bra förutsättningar för att prioritera kollektivtrafiken samt gång- 
och cykeltrafiken. Södra delen av Grundviken (söder om kraftledningarna) kan få 
en tätare exploatering vid hamnen. I anslutning till Bergviks villaområde föreslås 
dock en lägre exploatering för att knyta an till den redan befintliga bebyggelsen. 
Inom hela Grundviken föreslås en utbyggnad på totalt cirka 1700 bostäder (enligt 
FÖP Västkust).  

Byggnader högre än tre-fyra våningar innebär att räddningstjänstens höjdfordon 
krävs för att säkra utrymning från lägenheterna på de övre planen. Tillgängligheten 
för ”stora fordon” i anslutning till byggnaderna behöver beaktas i den kommande 
planeringen.  

Inom alla bebyggelseområden ska den offentliga miljön och behovet av mötesplat-
ser, lekplatser, gröna inslag, bevarande av vegetation, anpassning till terrängen etc. 
studeras närmare i detaljplaneskedet.  

 

 



GODKÄNNANDEHANDLING  
Planprogram för Grundviken  9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exploatering Våningar Bostäder 

Stadsmässig bebyggelse tät 5-6* 800  

Parknära bebyggelse medel 2-4 300 

Terränganpassad bebyggelse medel 4-5 250 

Hamnnära bebyggelse tät 5 150 

Trädgårdsstadsbebyggelse relativt låg 1-3 150 

*På vissa platser kan enstaka högre bebyggelse tillåtas. 

Tabellen ovan visar ungefärligt antal bostäder för respektive område, vid närmare studier kan de be-
höva omfördelas något. Det totala antalet bostäder bör dock inte överskrida de 1700 bostäder som 
föreslås i FÖP Västkust. 
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Stadsmässig bebyggelse 

Bebyggelsen längs huvudstråket ska 
vara av stadsmässig karaktär. 
Koncentrationen är främst kring 
huvudstråket i nord-sydlig riktning och 
kring den anslutande vägen ut till 
Ullebergsleden, för att bli friare mot 
insidorna av kvarteren. Med 
stadsmässig bebyggelse menas att 
upplevelsen från huvudstråket bör vara 
tät kvartersstruktur, där bebyggelsen 
tillåts bli fem-sex våningar hög. På 

vissa ställen kan även enstaka högre bebyggelse tillåtas, för att t ex markera en sär-
skild plats. I framför allt den östra delen av området, vid mötet med den parknära 
bebyggelsen, bör bebyggelsen övergå i en öppnare och lägre bebyggelsestruktur.  

Ambitionen är att skapa en relativt enhetlig och harmonisk skala av stadsmässig 
karaktär. Ett våningsantal på sex våningar ger ungefär en byggnadshöjd på 20 me-
ter, dvs ungefär samma höjd som finns på skogen i området idag.  

Bebyggelsen längs huvudstråket kan i bottenvåningen med fördel innehålla olika 
typer av verksamheter, för att skapa liv och rörelse i gaturummet. En koncentration 
av verksamheterna bör finnas vid målpunkten ”centrum”, dit eventuell offentlig 
service bör lokaliseras. Bebyggelsen kan även ge utrymme för både bostäder och 
kontor. Inom detta område kan rymmas cirka 800 bostäder. 

Det är viktigt att i den täta, 
stadsmässiga strukturen ge plats åt 
mindre mötesplatser, gröna ytor, 
trädplanteringar, sparad natur etc. dels 
för att skapa variation och liv i 
bebyggelsen, dels för att erbjuda små 
”andrum” i den täta strukturen. Då 
delar av området hamnar relativt långt 
från det stora parkstråket är det viktigt 
att studera stråk eller siktlinjer som 

leder mot större grönområden, dessa stråk kan gärna samordnas med det öppna 
dagvattensystemet.  

Parknära bebyggelse 

Den parknära bebyggelsen ligger mellan huvudstråket och parken och rymmer cir-
ka 300 bostäder, framför allt mindre flerfamiljshus, radhus och parhus. Bebyggel-
sen varierar mellan två och fyra våningar, lägre mot parken och högre mot den 
stadsmässiga bebyggelsen vid huvudstråket. Även tätheten varierar med högre tät-
het mot den stadsmässiga bebyggelsen och lägre täthet mot parken. Parken kan 
med fördel ”leta sig in” i den parknära bebyggelsen och på så sätt luckra upp struk-
turen.  
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Övergången mellan bebyggelsen och 
parken är viktig att studera närmare. 
Bebyggelsen bör inte vända en 
”baksida” mot parken. Detta innebär 
bland annat att privata trädgårdar ska 
undvikas i närmast anslutning till 
parkområdet. Denna utformning är 
framför allt av betydelse för 
upplevelsen av parkrummet. I 
utformningen av den parknära 
bebyggelsen bör siktlinjer och stråk 

som leder mot parkrummet tas i beaktande.  

Terränganpassad bebyggelse 

Tätheten i dessa områden är relativt 
hög och bebyggelsen tillåts vara 4-5 
våningar. Här kan rymmas cirka 250 
bostäder totalt. Båda områdena ligger i 
södersluttning med hällmarkstallskog 
av högt naturvärde. Karaktären av 
området ska därför vara att 
bebyggelsen anpassas efter terrängen 
och att befintlig naturmark sparas i 
möjligaste mån mellan byggnaderna. 
Hit kan även kontor eller liknande 
verksamhet, som inte gör för stor 
åverkan på naturen eller terrängen, 
lokaliseras.  

I detaljplaneskedet bör de naturliga 
förutsättningarna studeras mer i detalj 
för att till så stor del som möjligt kunna 
ta till vara på de värden som finns.  

Området närmast den östra entrén utgör 
mötet med den nya stadsdelen och utformningen mot huvudstråket är viktig. Om-
rådet kan vara påverkat av buller från både trafik och intilliggande verksamheter 
och behöver studeras närmare.  
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Handel/kontor/bostäder 

Ytan söder om Bergviks köpcenter är viktig för att integrera handelsområdet med 
den nya stadsdelen och fungera som en övergång från storskalig handel till tät 
stadsmässig struktur. Utformningen längs huvudstråket är särskilt viktig. Mötet 
mellan befintlig villabebyggelse och ny bebyggelse ska studeras och hänsyn ska tas 
till gårdsanläggningen med kulturhistoriskt värde. Osäkerhet råder i dagsläget kring 
utbyggnad av handel i området och ytan benämns därför handel/kontor/bostäder. 
Området är ca 40 000 kvm stort till ytan.  

Handel 

Handelsområdet vid den östra entrén är en utökning av befintligt handelsområde. 
Detta område utgör även en viktig entré till Grundviken. Tillkommande butiker och 
verksamheter ska därför vända en ordnad och ”städad” sida mot den nya infartsvä-
gen. Varuintag och dylikt ska därför inte förläggas i söder. Plansprängning bör 
undvikas och istället bör verksamheterna anpassas efter de naturliga förutsättning-
arna. Området är ca 18 000 kvm stort.  

Hamnnära bebyggelse 

Bebyggelsen i anslutning till hamnen 
föreslås ha karaktären av tät bebyggelse 
i cirka fem våningar. Inom området 
bedöms cirka 150 bostäder rymmas. 
Vid de offentliga mötesplatserna i 
hamnen kan med fördel någon 
gemensamhetslokal, kafé eller liknande 
placeras. En viss öppenhet bör finnas i 
bebyggelsestrukturen för att skapa 
siktlinjer mellan hamnen och 
trädgårdsstadsbebyggelsen norr om 
området.  

I detaljplaneskedet ska det studeras 
närmare hur den nya bebyggelsen 
förhåller sig till de kulturlämningar av 
högt värde som finns i området samt 
mötet mellan bebyggelsen och 
naturmarken.  

 

 

 

Trädgårdsstadsbebyggelse 

Karaktäristiskt för trädgårdsstadens 
bebyggelse är måttlig täthet, låga hus, 
trädgårdar samt traditionella gator, torg 
och platser. Tätheten bör ligga någon-
stans mellan villaområdet i nordväst 
och den tätare bebyggelsen vid ham-
nen, för att fungera som en övergång 
mellan dessa olika områden. Inom 
detta område kan cirka 150 bostäder 
rymmas. Här bör finnas en variation av 
olika typer av hus, mindre flerfamiljs-
hus, radhus, parhus och friliggande 
enfamiljshus. Husen bör vara mellan en och tre våningar höga.  
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Trädgårdarna har en viktig roll i trädgårdsstaden, där gränserna mellan privat och 
offentligt bör vara tydliga. Tomterna är dock förhållandevis små och husen bör där-
för placeras så nära gatan som möjligt. På så vis skapas ett tydligare och mer of-
fentligt gaturum, medan de inre delarna av kvarteren blir mer privata. Det ska fin-
nas trädplanteringar längs en del av gatorna som kan binda ihop gaturummet om 
det är stor variation i byggnadernas utformning och färgskala. Små platsbildningar 
bör studeras i kvartersstrukturen. Gatorna kan med fördel följa terrängen för att 
undvika långa gatuperspektiv.  

Mellan det befintliga villaområdet på 
Bergvik och den nya 
trädgårdsstadsbebyggelsen föreslås ett 
grönt promenadstråk, för att hålla ett 
respektavstånd mellan befintlig och ny 
bebyggelse. En del av den befintliga 
naturen, framför allt uppvuxna träd, 
sparas i detta stråk och en 
promenadväg slingras fram i terrängen. 
Detta erbjuder även besökare vid 
Frykmans udde en alternativ väg att ta 
sig upp genom området, utan att 
behöva ta sig in i bebyggelsen. 
Bredden och utformningen på detta 

gröna promenadstråk behöver studeras närmare, se även Trafikstruktur/gång- och 
cykeltrafik.  

Vid exploatering av området bör de grova klibbalarna samt de tre gamla och grova 
tallarna (enligt naturinventering 2009-03-02) beaktas.  

Grönstruktur och dagvattenhantering 
Inom Grundviken finns bra förutsättningar med redan uppvuxen vegetation. Innan 
förberedelser för exploatering är det viktigt att närmare studera möjligheten att 
kunna spara befintlig vegetation bland bebyggelsen. Nyplantering av vegetation in-
nebär många års väntan på en uppvuxen grönska, som kan erbjuda t ex skugga på 
bostadsgårdar eller lekplatser men även volymer i grönområden. Utformning och 
tillgänglighet av grönytor som helhet har betydelse för områdets attraktivitet, håll-
barhet och identitet, men även ur t ex folkhälsosynpunkt.  

Parkområdet  

Parkområdet sträcker sig från 
Ullebergsleden ner till Vänern och är 
den dalgång längs Grundviksbäcken 
som omnämns i Västkust. Det 
föreslagna parkområdet är relativt stort 
och kan tillföra grönska av andra 
karaktärer än vad som finns i området 
idag. Begreppet park bör inte tolkas 
som iordningsställd 
”stadsparkskaraktär”, utan innefattar 
här alltifrån anlagda ytor med hög 
skötsel till ”orörd” natur. Parken bör delas in i mindre ”rum” och en stor variation 
av karaktärer ska eftersträvas, för att erbjuda olika typer av rekreation och använd-
ning. Här finns möjligheten att förädla de landskapskaraktärer som finns, t ex öp-
pen hag- och odlingsmark med odlingslotter vid Grundvikens gård, mindre skogs-
dungar eller åkerholmar med brynkaraktär, öppna dammar och vattenspeglar vid 
bäcken, vild karaktär i nyckelbiotopen samt mer ”iordningsställd” park med hög 
skötsel. Den iordningsställda parken bör förslagsvis anordnas i anslutning till hu-
vudstråket och bidra till den stadsmässiga karaktären.  Parken har en böljande 
form, som till stor del följer terrängen, och varierar mycket i bredd. Vid utformning 
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av parken bör hänsyn tas till lokala förhållanden och förutsättningar. Ett gestalt-
ningsförslag för parkstråket finns i Översiktlig dagvattenutredning (SWECO, 
2009-06-08). Vid förändringar i bäckens dragning är det viktigt att se till stabilise-
ringen av stränderna. Det är även viktigt att utreda om marken är förorenad, särskilt 
där marken ska nyttjas för odling, bollplaner eller picknickytor. En trädplan för 
hela parken bör upprättas, för ett kontinuerligt arbete med parkens viktigaste 
grundpelare – träden.  

Vid utformning av parken ska även områden för spontanidrott och lekytor studeras 
närmare. Lekplatserna bör utformas så att naturen i sig är ett lekredskap. Landska-
pets form, planteringar och övriga material ska harmoniera, för att kunna användas 
i leken. Vid utformningen bör utgångspunkten ligga i människans olika sinnen 
samt de olika årstiderna. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöaspekter, med tanke 
på allt från materialval till allergiproblem. Ett större område för fritidsändamål är 
dock föreslaget inom Gräsdalen, enligt FÖP Västkust.  

Parken utgörs till stor del av låglänta områden kring bäcken. Detta innebär att mar-
ken stundtals kan bli blöt. Vid utformning av parken och t ex placering av gång- 
och cykelvägar bör detta beaktas.  

Övergången mellan park och bebyggelse är viktig att studera närmare. Bebyggel-
sen bör inte vända en ”baksida” mot parken, utan stråk och siktlinjer bör eftersträ-
vas för att leda ut mot parken. Parkens yttre ”väggar” är av betydelse för upplevel-
sen av parkrummet och för att skapa kontakt mellan parken och omgivningarna. 
Parken kan på sina ställen med fördel ”flätas” in i bebyggelsen och på så sätt luckra 
upp bebyggelsestrukturen.  

Gång- och cykelvägar bör finnas genom parken i nordost-sydvästlig riktning, men 
även någon överfart över bäcken för att skapa kontakt mellan parkens ”båda” sidor. 
Den gamla allén vid f d Grundviken gård bör användas för en gång- och cykelväg 
över bäcken. Gångstråk bör finnas för ett rekreationssyfte inom parken och med 
förbindelser mot hamnen och strandområdet samt hällmarkstallskogen i norr. Vid 
utformning av gång- och cykelvägar är det viktigt att beakta trygghetsaspekter.  

Där huvudstråket leder över bäcken smalnar parken av. Utformningen av förbin-
delsen genom parken är viktig, dels för att skapa en entré till Grundviken, dels för 
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att inte skapa en barriär genom parken. Passager för gångstråk söderut är viktigt att 
säkra.  

Inom de norra delarna av parkområdet ligger lämningarna efter Grundviken gård. 
Genom att ta till vara på dessa lämningar kan den kulturella identiteten för området 
stärkas. Här finns förutom befintligt uthus och lämningar efter byggnader även res-
ter efter en gammal trädgård samt en gammal allé som leder fram till platsen för 
gården. Dessa lämningar bör tas om hand och en tydlig karaktär skapas, som knyter 
an till historien. Eventuellt skulle ett kafé, eller liknande verksamhet som är till-
gänglig för allmänheten, kunna lokaliseras till platsen för att på så sätt skapa en 
mötesplats.  

Strax söder om Grundviken gård ligger två befintliga åkerholmar med högt natur-
värde. Dessa åkerholmar föreslås finnas kvar som ”åkerholmar” även i parkområ-
det, för att på så sätt bidra till ökad variation och olika karaktärer inom parken.  

I de södra delarna av parken finns en bunker med högt kulturvärde. Lämningen kan 
med fördel utgöra en del av och inneslutas i parkmiljön.  

Alkärret vid Grundviksbäckens 
mynning utgör den södra delen av 
parkområdet och är klassat som 
nyckelbiotop. För att främja den 
biologiska mångfalden ska dessa 
nyckelbiotoper skyddas. Området är 
mycket blött och har en riklig 
förekomst av död ved. Området bör 
lämnas utan åtgärder och även i 
framtiden få självgallras, men spänger 
kan dock anläggas genom kärret för att 
öka tillgängligheten för människor och 

på så vis erbjuda en promenadsträcka genom ”orörd” natur. Översvämningsmyggor 
kan (om förhållandena är de rätta) föröka sig i alkärret, området är dock ganska be-
gränsat och några stora problem förväntas inte uppstå. Ett stråk med öppnare mark 
(och mer vind) bör placeras intill kärret, eftersom myggen framför allt uppehåller 
sig där det är vindstilla. Av samma anledning bör inte lummiga trädgårdar ligga i 
direkt anslutning till alkärret. Alkärret fyller även en funktion för den intilliggande 
ytvattentäkten och vattenkvaliteten i Kattfjorden, eftersom den fungerar som ett 
fördröjningsmagasin för dagvatten från omgivningarna. Vattnet rinner saktare ge-
nom detta område och hinner renas innan det släpps ut i Kattfjorden. Alar som 
växer i kärret är mycket bra på att ta upp näring. Se även Grönstruktur och dagvat-
tenhantering/Dagvattenhantering.  

Tillgängligheten till de södra delarna 
av parkstråket samt förbindelser, t ex i 
form av spänger, mellan Grundviken 
och Zakrisdal ska studeras närmare. 
Eventuell röjning av vass i viken ska 
studeras med hänsyn till 
nyckelbiotoper, dagvattensystemets ut-
lopp och eventuellt ålarna i viken.  

 

Dagvattenhanteringen 

Utformningen av dagvattensystemet får en högre prioritet än normalt med anled-
ning av att dagvattnet kommer att avledas till Kattfjorden, som är kommunens rå-
vattentäkt, och för att försöka skapa mervärden inom området genom att öppna 
dagvattendiken, dagvattendammar mm kan ingå som gestaltande inslag i områdets 
stadsbild.  
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Dagvattenutflöden ut i Vänern via 
Grundviksbäcken bör inte förändras 
mot nuvarande förhållanden. Den 
snabba avrinning som takytor, 
asfalterade ytor etc medför bör 
kompenseras med öppna diken och 
fördröjningsdammar inom området. 
Med beaktande av att Kattfjorden 
(Vänern) är råvattentäkt för Sörmons 
vattenverk, som försörjer Karlstads 
tätort och Hammarö kommun med 
dricksvatten, så får inga föroreningar 
transporteras ut via dagvattnet från 
Grundviksområdet till Vänern.  

Vid exploatering är det viktigt att 
eftersträva att den naturliga 
vattenbalansen ska kvarstå i området. 
Där markmaterial tillåter bör därför 
infiltration av dagvatten ske nära 
platsen för nederbörden.  

En översiktlig dagvattenutredning 
(SWECO, 2009-06-08) finns för hela 
området. Genom att lyfta fram och 
synliggöra vattnet kan utformningen 
bidra till en bättre närmiljö och även 
nyttjas i rekreationssyfte. Eftersom 
vatten- och sedimentprovtagningar 
visar på föroreningar är det viktigt att 
fördröjnings- och reningsdammar 
anläggs. Föroreningsbelastningen i 
Grundviksbäcken och Grundviken 
påverkas framför allt av två orsaker: 
föroreningar transporterade med 
dagvatten från de olika delområdena 
och föroreningar i sediment pga utsläpp 
från framför allt tidigare verksamhet 
vid Zakrsidalsområdet. Bedömningen 
är att områden väster om bäcken har 
mindre behov av rening, medan för 
områden norr och öster om bäcken bör 
rening av dagvatten beaktas. Den största risken för föroreningspåverkan på Grund-
viksbäcken och Grundviken kommer från dagvattentransporterade föroreningar 
från det tidigare industriområdet inom Zakrisdal. Genom att utföra åtgärder i varje 
delområde för att fördröja, utjämna och vid behov rena dagvatten så minskas både 
risken för ökade föroreningar och risken för urlakning av förorenade sediment i 
bäcken. Vid val av typ och utförande av anläggning för rening av dagvatten måste 
typen av föroreningar beaktas. Metaller kan t ex fastläggas i växtsystem medan or-
ganiska föroreningar kanske kräver luftning/syresättning. I dagvattenutredningen 
redovisas hur dagvattnet kan hanteras för varje delområde utifrån områdets karak-
tär, exploateringsgrad och de förutsättningar som natur, mark och landskapets olika 
strukturer ger. För varje område finns en beräknad magasinsvolym.  

Natur 

Området ute på udden bevaras som ett naturområde. Ett gångstråk längs Väner-
stranden bör anordnas. Längs strandkanten finns fina naturliga vikar med mycket 
sten, som bör bevaras. Eftersom det planeras för en ny stadsdel intill Vänerstranden 
bör det finnas badmöjligheter i Vänern inom Grundviken. Badplats föreslås anord-
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nas längst söderut på Frykmans udde. Här finns en vik intill en befintlig fritidsstuga 
i skogsområdet. Vid platsen finns det även en befintlig väg och en mindre parker-
ingsyta. Avsikten är inte att denna badplats ska konkurrera med befintlig badplats 
på Skutberget, utan framför allt vara en tillgång för boende i närområdet. Om ett 
bad ska nyetableras ska en grundlig undersökning av vattnets kvalitet göras. Skulle 
det visa sig att vattnets kvalitet inte är tillräcklig blir det eventuellt inte någon bad-
plats i området. Innan en offentlig badplats tas i anspråk ska en anmälan ske till 
miljönämnden som är tillsynsmyndighet.  

 

Längs stranden öster om hamnen bevaras den befintliga strandskogen samt ett stråk 
av lövskog som leder in i området. Strandskogen bör lämnas utan större åtgärder. 
Stråket av lövskog bör beaktas vid exploatering i området, eftersom det är av bety-
delse för nyckelbiotopen vid stranden.  

Delar av hällmarkstallskogen sparas i Grundvikens norra delar och delar av den 
bebyggs med terränganpassad bebyggelse. Stor anpassning till befintlig terräng och 
vegetation ska ske. En koppling mellan hällmarkstallskogen och parkområdet ska-
pas genom att spara ett stråk av tallskogen och på så sätt bilda ett ”släpp” i bebyg-
gelsen. Stråket ska sluta an till vegetationen vid Grundviken gård.  

Två skogsbeklädda kullar sparas intill Bergviks villaområde. Ett grönt promenad-
stråk binder ihop dessa kullar med naturen vid stranden och parkområdet. 

Strandskydd 

Under detaljplaneprocessen ska kommunen för berörda delar ansöka hos länssty-
relsen för upphävande av strandskydd.  

Befintlig struktur så som vägar och pirar för fritidsbåtar har bevarats och utvecklats 
i förslaget. Identifierade nyckelbiotoper i strandområdet har bevarats. För att göra 
dessa naturområden mer tillgängliga för allmänheten föreslås gångvägar ordnas 
längs Vänerstranden, där marken är blöt kan spänger eller liknande anläggas.  

Från nordväst skiljer bebyggelsen vid Frykmans väg kraftigt av naturmarken från 
stranden. Från sydväst föreslås strandskyddet finnas kvar upp till knappt 150 meter 
(som minst) från stranden. Precis norr om dessa 150 meter finns idag en sumpskog, 
som i detaljplan för Bergviks villaområde föreslås bebyggas. En byggnation på de-
lar av sumpskogen innebär utfyllnader och stor påverkan på resterande sumpskog, 
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vilket gör att området inte bedöms vara intressant utifrån strandskyddets syften. I 
övrigt föreslås bebyggelsen utifrån rådande struktur i området.  

Bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås kring småbåtshamnen för att undvika 
att utemiljöerna i närheten av vattnet ska privatiseras för mycket. En utbyggnad av 
småbåtshamn, badplats och promenadstråk bedöms vara positiva för friluftslivet 
och tillgängligheten till Vänern.  

Kraftledningsgatan 

Kraftledningsgatan kommer att finnas kvar genom området. Då ledningarna ska 
vara åtkomliga för underhåll och det finns hälsorisker kopplat till strålningen har 
det inte planerats för någon stadigvarande vistelse under eller nära ledningarna. Då 
marken utgörs av naturmark med berghällar idag bör vegetation och uppvuxna träd 
sparas för att inte ledningarna ska bli för visuellt dominerande. Grönstråket bör 
dock kunna röjas på sly och utvecklas visuellt med tanke på promenadvägar och 
utsikt från intilliggande bostäder. Detta är även viktigt ur ett trygghetsperspektiv. 
Den visuella utformningen av kraftledningsgatan är mycket viktig. Den bör skapa 
ljus och rymd mellan bebyggelsen snarare än att upplevas som en barriär.  

Trafikstruktur 
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Huvudstråket 

Huvudstråket binder ihop Grundviken med Bergvik i norr, Zakrisdal i söder och ut 
mot Ullebergsleden i öster. Här ska kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar 
prioriteras. Det ska finnas tydliga hållplatser som upplevs trygga, där det är lätt att 
byta mellan t ex buss och cykel.  

Huvudstråket ska ha en stadsmässig karaktär, gärna med alléer längs gatan. Gatu-
rummets utformning är viktig och kommer att betyda mycket för upplevelsen av 
Grundviken som en stadsdel. Gatan kantas till största del av stadsmässig bebyggel-
se med kvartersstruktur, som ger bra underlag för kollektivtrafiken.  

En trafikstudie för Grundviken (Ramböll, 2009-11-24) har utförts, som bl a redovi-
sar trafikmängder inom området, då hela Västkust är utbyggt, samt förslag på prin-
ciper för huvudstråkets utfromning. Vid den östra entrén, vid Ullebergsleden, be-
räknas flödet bli ca 13 300 fordon/dygn. På huvudstråket inne i området förväntas 
det dock inte bli mer än ca 4 200 fordon/dygn. Denna siffra kan bli högre om Zak-
risdalsvägen upp mot Ullebergsleden utformas på ett mindre attraktivt sätt. Med 
samma utformning på huvudstråket genom Grundviken och Zakrisdalsvägen be-
räknas Zakrisdalsvägen få högre trafikflöden. Vid entrén mot Bergviks handelsom-
råde är den preliminära bedömningen ca 3 500 fordon/dygn, detta beror dock på 
gatans utformning och eventuell tillblivande handel. Belastningsgraden på Ulle-
bergsleden och Bergviksvägen kommer att öka, vilket innebär sämre framkomlig-
het för biltrafiken jämfört med idag och ökade köer i anslutning till Bergviksron-
dellen. Sämre framkomlighet i detta område kan få till följd att trafiken omfördelas 
till mer trafikkänsliga gator, t ex Våxnäsgatan via Skoghalssvägen. I de centrala de-
larna av staden kan en ökning av belastningsgraden skönjas på de centrala gatorna, 
bl a Sjömansgatan och delar av Packhusgatan.  

För beskrivning av områdets entréer se Övergripande struktur/Entréer.  

Kollektivtrafik 

Huvudstråket ger goda förutsättningar 
för en frekvent och snabb 
kollektivtrafik som på allvar kan 
konkurrera med bilen. Strukturen och 
landskapets riktningar i området är 
”diagonal”, dvs nordostlig-sydvästlig. 
Tanken med huvudstråket är att finnas 
centralt i området och inrymma tät, 
stadsmässig bebyggelse med mycket 
människor för att ge ett erforderligt 
underlag till kollektivtrafiken. 

Förslaget är att befintlig busslinje som idag stannar utanför Zakrisdals verksam-
hetsområde ska förlängas längs huvudstråket upp till Bergvik. Linje som kommer 
genom Gruvlyckan och Gräsdalen för att sedan fortsätta bakom Biltema och vidare 
till Bergvik, skulle i framtiden kunna följa huvudstråket från Ullebergsleden vidare 
mot Bergviks handelsområde. Dessutom skulle en direktlinje på E18 mot Bergvik 
kunna fortsätta ner mot Grundviken och vidare ut till småbåtshamnen. På så vis 
skulle hela området och intilliggande områden få en god kollektivtrafikförsörjning. 
Detta skulle även ge en frekvent kollektivtrafik med en knutpunkt och bytesmöj-
ligheter i den föreslagna ”centrummålpunkten”, vilket skulle kunna bidra till liv 
och rörelse i denna mötesplats. Utformningen av busshållplatser i denna knutpunkt 
är särskilt viktig.  

Övriga gator 

Inom området finns ett flertal mindre gator som försörjer varje delområde. Från 
huvudstråket leder en större gata ut mot hamnområdet. Denna större gata kräver en 
bra utformning för buss ner på södra Grundviken och ut mot hamnen. 
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Möjlighet ges att med en mindre väg förbinda Bergviks villaområde med Grundvi-
ken. På så sätt erbjuds de boende inom Bergvik en möjlighet att i framtiden nyttja 
service och utbud inom Grundviken, som t ex hamn, kollektivtrafik, park och en 
eventuell skola. Detta är även viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom det en-
dast finns en tillfart till villaområdet idag. Denna förbindelse förväntas inte ge upp-
hov till genomfartstrafik på Frykmans väg (trafikstudie, Ramböll 2009-11-24), utan 
bedöms endast vara intressant att nyttja för dem som är bosatta i villaområdet. Den 
kan dock leda till omfördelning av den lokala trafiken beroende på ändrade mål-
punkter.  

Vid den östra infarten leder en väg över parkområdet och vidare mot Zakrisdal. 
Denna förbindelse ska studeras närmare i samband med en ny korsning vid Ulle-
bergsleden.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägarna inom området ska erbjuda gena förbindelser mellan olika 
områden. Huvudcykelstråket ska finnas längs huvudstråket samt längs med park-
området ner mot Vänern. Det är även viktigt att skapa sammanhängande och at-
traktiva stråk mellan stadens centrala delar och Grundviken. Eventuella åtgärder på 
befintligt gång- och cykelvägnät mot centrum bör samordnas tidsmässigt med en 
utbyggnad av Grundviken/Västkust.  

Ett promenadstråk bör anordnas längs Vänerns strand och framför allt rikta sig till 
rekreation. Det bör utformas som en ”vandringsled” snarare än en gång- och cykel-
väg. I ett första skede bör den tillgängliggöra stranden mellan Grundviken och 
Zakrsidal, eventuellt även Göteborgsudden. På längre sikt skulle stråket kunna för-
bindas mot Bergviks udde och Skutberget. Eftersom gångstråket längs Vänern inte 
är möjligt att fortsätta upp genom Bergviks villaområde, föreslås istället att det leds 
upp mellan befinltig och ny bebyggelse.  

Resterna av det befintliga 
motionsspåret försvinner med 
föreslagen exploatering. De föreslagna 
gröna promenadstråken är placerade så 
att de ska binda samman de större 
naturområdena samt bilda gröna länkar 
genom bebyggelsen och skulle till viss 
del kunna ersätta det befintliga 
motionsspåret. Dessa promenadvägar 
ska slingra sig fram i terrängen och 
beläggas med exempelvis stenmjöl. 
Viss befintlig vegetation bör sparas eller eventuellt kompletteras med ny grönska. 
Bredd och utformning av det gröna promenadstråket bör studeras närmare i detalj-
plan.  

Service 
Enligt FÖP Västkust bedöms Grundviken vara lämpligt för lokaliseringen av en 
eventuell ny skola (för barn 6-15 år). Mark inom Grundviken ska reserveras för 
eventuell skola och kan med fördel lokaliseras någonstans i närheten av ”centrum-
målpunkten”, där närhet finns till både kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt 
parkstråk. Parken bör kunna utnyttjas för rekreation och idrott eller utgöra pedago-
giska inslag.  

Inom Grundviken ska även mark för förskolor reserveras på strategiska ställen. Det 
kan vara möjligt att någon eller flera av dessa enheter också ska kunna fungera som 
skola för de yngre skolåren.  

Utrymme för boende inom äldreomsorg respektive handikappomsorg ska ges i om-
rådet.  
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Teknisk försörjning 
Dricksvatten  

Grundviken ansluts till dricksvattenförsörjning från tre håll; vid Gräsdalen i höjd 
med Ullebergsleden, vid Bergviks handelsområde samt vid Zakrisdals verksam-
hetsområde. På så sätt skapas ett driftsäkert distributionsområde för dricksvatten-
försörjningen inom Grundviken.  

Spillvatten 

Spillvatten från Grundviken kommer att avledas via planerade ledningar och två 
stycken planerade pumpstationer till befintliga ledningar vid Gräsdalen. Marken 
inom Grundviken faller ned mot Grundviksbäcken och mot Vänern, det blir därför 
omöjligt att ordna självfallslösningar till befintligt system i nordost. Två, alternativt 
tre, pumpstationer behövs inom Grundvikenområdet. En pumpstation behövs inom 
södra Grundviken och en väster om parkområdet, ungefär mitt i Grundviken. Den 
tredje pumpstationen behövs eventuellt öster om Grundviksbäcken. Förslaget är ut-
format så att minimalt antal pumpstationer krävs inom Grundviken, vilket förutsät-
ter att ledningsstråken och pumpstationernas lägen är tillgängliga samt att mark 
fylls upp till ca +46.5 – +47.0 inom lågt belägna områden.  

För att undvika bräddningar från planerade pumpstationer direkt till Vänern ska 
stationerna utformas med en hög driftsäkerhet.  

Dagvatten 

För beskrivning av dagvatten, se Grönstruktur och dagvattenhantering.  

Brandvattenförsörjning 

I kommande planarbete ska brandvattenförsörjningen av området beaktas.  

Teleledningar 

I samband med utbyggnad av infrastuktur som vägar och VA-nät bör möjligheten 
till samförläggning med telekablar tillvaratas.  

Energi 

En nedgrävning av kraftledningarna skulle gynna området som helhet, då dessa ut-
gör en synlig barriär i området, och skulle vara möjligt trots pågående planläggning 
av området. Detta bedöms dock inte som ekonomiskt försvarbart och det finns inga 
planer i nuläget på att genomföra en sådan nedgrävning.  

Uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar får inte innebära att till-
träde till kraftledningarna för felavhjälpning och underhåll förhindras. Nya bo-
stadshus ska ligga på ett avstånd av minst 35 meter från den yttersta ledningen.  

Väsentligt för områdets karaktär och utseende är hur kraftledningsområdet sköts. 
Den zon som sparas intill kraftledningen innebär ett avbrott i bebyggelsen. För att 
inte de luftburna ledningarna ska vara för dominerande i området bör uppvuxna 
träd sparas som en buffert mot bebyggelsen. Under kraftledningarna måste dock 
vegetationen hållas relativt låg.  

Utformning av byggnader för boende och verksamheter ska präglas av effektiv 
energianvändning, förnyelsebara energikällor och resurssnåla lösningar. Energin 
för uppvärmning kan exempelvis komma från en centraliserad värmeanläggning 
baserad på biobränsle med bästa luftreningsteknik. Enligt FÖP Västkust bör områ-
det försörjas med fjärrvärme och fjärrvärmeledningar dras fram inom stadsutveck-
lingsområdena tillsammans med övrig teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Vid lokalisering och utformning av lokaler för bostäder och verksamheter ska det, 
inom gångavstånd och med god tillgänglighet för olika grupper av invånare, finnas 
möjligheter till källsortering av avfall.  
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Störningar, hälsa och säkerhet 
Översvämning 

En riskanalys avseende översvämning från Vänern med åtgärdsförslag ska utföras i 
detaljplaneskedet. Arbete pågår inom kommunen med att ta fram ett underlag för bl 
a hantering av översvämningsfrågor i samband med planering och tillståndsgiv-
ning, men något slutligt förslag finns inte än.  

Markens höjdsättning och lägsta höjd för byggnader måste beaktas för att dels klara 
dagvattenavrinning och spillvattenavrinning med självfall mot Vänern respektive 
föreslagna pumpstationer samt att klara framtida höga vattennivåer på Vänern. 
Höjdsättningen av marken bör också anpassas för extrema regn så att ”flödes-
svackor” skapas för att kontrollera hur vattnet ska rinna bort på markytan.  

Framkomlighet och eventuella alternativa vägar vid en översvämning bör diskute-
ras, liksom teknisk försörjning såsom VA och el.  
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Bilden ovan visar vilka markytor som hamnar under 46.7 (RH00) respektive 47.1 
(RH00), där 46.7 är den beräknade 100-årsnivån i slutet av detta sekel (dvs nivån 
på Vänern beräknas återkomma en gång på hundra år) och 47.1 är den dimensione-
rande nivån (den högsta tänkbara nivån på Vänern, enligt klimat- och sårbarhetsut-
redningens delbetänkande, SOU 2006:94). Det är viktigt att säkra framkomligheten 
på huvudstråket även vid eventuella översvämningar. Norr om huvudstråket är det 
framför allt parkområdet som ligger lågt och delar av den parknära bebyggelsen. 
Söder om huvudstråket är det större bebyggelseområden som drabbas, men även 
alkärret, strandskogen och naturområdet på udden ligger lågt. Åtgärder för den fö-
reslagna bebyggelsen och infrastrukturen ska beaktas i fortsatt planering.  

En viktig del i dagvattenhanteringen (Översiktlig dagvattenutredning, SWECO 
2009-06-08) är att ta hänsyn till de reningsdammar som planeras inom området. 
Nivåmässigt bör dessa anläggas på en sådan nivå att föroreningar inte urlakas och 
sprids vid en översvämning. Detta kan lösas med högre kanter, invallningar samt 
avstängningsbara utlopp för att förhindra bakdämning. Även en bit uppströms i 
Grundviksbäcken kan en invallning utföras, t ex där huvudstråket korsar parkstrå-
ket, för att stänga ute högre vattennivåer och förhindra översvämning av större om-
råden. En sådan invallning måste förses med pumpar för att lyfta ut flöden i bäcken 
vid nerderbörd. Det är även tänkbart att utföra en större invallning av nedre delarna 
av området. Denna invallning får då en längre sträckning parallellt med Vänern. 
Invallning bör om möjligt utföras så att den smälter in i terrängen och kan t ex för-
ses med gångyta.  

Markförhållanden 

Stora delar av den föreslagna bebyggelsen kommer att ligga på berg och morän. 
För vissa områden, särskilt längs bäcken, kan det dock behövas geotekniska under-
sökningar för att utreda ras- och skredrisker samt grundläggningsförhållanden.  

Markföroreningar 

Föroreningar i sediment är huvudsakligen en miljörisk genom den påverkan de för-
orenade sedimenten har på vattenmiljön samt på grund av den spridning som sker 
från sedimenten till omgivningen. Utsläpp av dagvatten till Grundviksbäcken från 
tillkommande områden kan medföra en ökad rörlighet av sedimentet orsakat av 
ökat vattenflöde i bäcken. Föroreningsfrågorna och eventuell sanering av bäcken 
behöver utredas vidare. Det är viktigt att flödet ut i Vänern inte förändras mot nu-
varande förhållanden. Se även Grönstruktur och dagvattenhanter-
ing/Dagvattenhantering.  

Eventuellt kan det finnas förorenad mark utöver bäcken, detta finns det dock ingen 
kännedom om i dagsläget.  

Buller 

Bullernivåerna från Ullebergsleden, Bergviksvägen/E18 samt befintliga verksam-
heter i närområdet ska utredas för ny bostadsbebyggelse i respektive detaljplane-
skede.  

Luftkvalitet 

Beräkningar av luftkvaliteten ska utföras i detaljplaneskedet, för att utreda om be-
byggelsen strider mot någon miljökvalitetsnorm.  

Farligt gods 

Då Ullebergsleden är rekommenderad led för farligt gods ska skyddsavstånd till le-
den beaktas i detaljplaneskedet, utifrån föreslagen markanvändning.  

Strålning 

Bebyggelseområdena i planprogrammet är utritade på ett avstånd av 35 meter från 
kraftledningen, exakt placering av nya byggnader kommer att närmare diskuteras i 
detaljplaneskedet. En utredning pågår för att klargöra hur stort avstånd från kraft-
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ledningen som krävs för att komma ner i 0,2 respektive 0,1 mikrotesla. Utredning-
en ska tillföras diskussionen i detaljplanearbetet.  

Trygghet 

Vid utformning av den yttre miljön, som t ex gång- och cykelvägar samt hållplatser 
för kollektivtrafiken, ska trygghetsaspekterna tas i beaktande. Alternativa vägar är 
viktiga att studera.  

Tillgänglighet 

Området görs mer tillgängligt än det är idag. Det ges bra förutsättningar att ta sig 
till och inom området med både kollektivtrafik och cykel. Naturområdet vid Väner-
stranden görs mer tillgängligt för allmänheten. Här ges även möjligheter till ett vat-
tenanknutet friluftsliv utifrån småbåtshamn och badplats.  

Vid utformning av den yttre miljön ska tillgänglighet avseende olika typer av funk-
tionshinder beaktas.  

Etappindelning 
Då området är oexploaterat idag är det stora investeringar som behöver göras i den 
tekniska infrastrukturen för att området ska bebyggas. Eftersom spillvattenledning-
arna från den nya stadsdelen ska avledas till befintliga ledningar inom Gräsdalen 
krävs en utbyggnad av huvudstråket från Ullebergsleden. För att försörja området 
med trafik samt tidigt få in kollektivtrafik i området är det av största vikt att huvud-
stråket byggs ut från början, med kopplingar mot Ullebergsleden, Bergvik och Zak-
risdal. Detta innebär även att bebyggelsen bör koncentreras kring huvudstråket 
(stadsmässig bebyggelse) till att börja med, för att skapa liv kring gatan samt utgö-
ra underlag till kollektivtrafiken. Det är viktigt att det finns en grovprojektering för 
dagvattensystemet inom hela området, med fördröjnings- och reningsdammar.  

Etapp 1 ska enligt ovanstående resonemang innehålla:  

• Huvudstråket, med utbyggnad från Ullebergsleden 

• Stadsmässig bebyggelse 

• Grovprojektering av dagvattensystemet i hela området 

För att skapa en attraktiv stadsdel med mervärden för de boende är det även av yt-
tersta vikt att relativt tidigt färdigställa parkstråket, badplatsen, småbåtshamnen 
samt promenadstråket längs Vänern. I övrigt finns det inget i dagsläget som styr en 
etappindelning av övrig bebyggelse. En konsekvens kan bli att de boende längs hu-
vudstråket får leva med byggtransporter under lång tid, det är därför viktigt att in-
för byggandet av resterande områden fundera över alternativa vägar för transpor-
terna.  

Inför fortsatt planering 

• Visionen för ett hållbart Grundviken ska vara vägledande i det fortsatta 
planarbetet 

• Trafiksituationen vid de nya entréerna till området ska studeras närmare 

• Promenadstråk samt tillgänglighet till naturområden i parkens södra delar 
ska studeras utifrån naturvärden, dagvattensystemet och rekreationsvärden 

• Möjligheten att spara befintlig vegetation inom bebyggelsen samt stråk 
som leder mot det större parkområdet och hamnen ska studeras i detaljpla-
neskedet 

• Privata trädgårdar ska undvikas i närmast anslutning till parkområdet 

• Hänsyn ska tas till de lämningar som finns av högt kulturhistoriskt värde, 
samt till de befintliga byggnaderna av kulturhistoriskt värde 
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• Riskanalys avseende översvämning från Vänern, med eventuella åtgärds-

förslag, ska utföras i detaljplaneskedet 

• Bullerberäkningar för ny bostadsbebyggelse avseende buller från Ulle-
bergsleden, Bergviksvägen/E18 samt befintliga verksamheter i närområdet 
ska göras i detaljplaneskedet. 

• Beräkningar av luftkvaliteten ska utföras  

• Skyddsavstånd till Ullebergsleden som transportled för farligt gods ska be-
aktas 

• Utredning gällande strålning från kraftledningen ska utföras 

• Undersökning gällande ålyngel i viken ska utföras, med avseende på loka-
lisering och utformning av föreslagen småbåtshamn.  

• Kommunen har inte rådighet över all mark inom planområdets norra delar.  
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Konsekvenser 
En behovsbedömning för Grundviken har gjorts 2008-12-03, rev. 2009-04-14. Ett 
genomförande av planprogrammet bedöms inte innebära risk för betydande miljö-
påverkan och en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 § PBL, behöver därmed inte gö-
ras. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskriv-
ningen för kommande detaljplaner och att den särskilt ska behandla påverkan på 
växt- och djurlivet, strandskyddet samt dagvattensystemets påverkan på ytvatten-
täkten i Kattfjorden.  

Behovsbedömningen är gjord i ett tidigt skede i processen och är preliminär. Ny 
kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningen måste omvärderas.  

En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i arbetet med fördjupning av översikts-
planen avseende Västkust och behandlade särskilt strandskydd och vattenfrågor.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.  

Miljökonsekvenser 
Växt- och djurliv 

Då området idag består av oexploaterad mark, främst pga. skyddszonen till den f d 
ammunitionsfabriken, innebär en exploatering av området en stor förändring för 
det befintliga växt- och djurlivet. Stora delar av den befintliga naturen försvinner i 
och med föreslagen exploatering. Dock kan grönska av andra karaktärer tillföras 
området i form av parkstråket. Visionen för området är att det ska vara en naturnära 
stadsdel, detta innebär dock inte att det kommer att finnas några större ”orörda” 
skogsmarker kvar i området. Detta innebär även att större djur förmodligen inte 
längre kommer vistas i området. En naturinventering av området har gjorts och om-
råden med högt naturvärde har lokaliserats. De nyckelbiotoper som identifierats 
inom Grundviken, där hotade och sällsynta arter förekommer, har föreslagits fort-
sätta vara grönområden och på så vis tas de stora värdena för växt- och djurlivet till 
vara.  

Eventuell muddring i viken kan innebära stor påverkan på ålens uppväxtområde.   

Dagvatten 

Utformning av dagvattensystemet, för omhändertagande och rening av dagvattnet, 
har fått en hög prioritet inom området med tanke på skyddet av Kattfjorden som 
råvattentäkt. Då råvattentäkten försörjer Karlstad tätort och Hammarö kommun 
med dricksvatten är det viktigt att inga föroreningar transporteras ut via dagvattnet 
till Vänern. Eftersom det konstaterats föroreningar i sedimentet i bäcken är det vik-
tigt att utreda den befintliga föroreningsfrågan och en eventuell sanering av områ-
det kring bäcken. Genom att även tillföra dammar för sedimentering eller uppsam-
ling av tillkommande föroreningar samt behålla det nuvarande flödet ut i Kattfjor-
den bedöms det inte finnas någon risk för påverkan av råvattentäkten.  

Strandskydd 

En utgångspunkt för Västkusts utveckling är att tillgängliggöra strandområden för 
en bred allmänhet. Inom Grundviken är strandområdena idag främst tillgängliga 
från sjösidan, där man kan lägga till med kanoter eller mindre båtar. Från landsidan 
är det desto besvärligare att ta sig dit. Längs fastighetsgränsen mot Zakrisdal löper 
ett högt stängsel, som stänger av framkomligheten längs bäcken. Vid Ullebergsle-
den finns ingen möjlighet att stanna eller ta sig in i området och bakom Bergviks 
handelsområde sitter ett staket som hindrar tillgängligheten till skogen. Frykmans 
väg som går via Bergviks villaområde leder ända ner till strandområdena på Fryk-
mans udde, här finns dock ingen möjlighet att parkera. Genom en exploatering av 
Grundviken förbättras tillgängligheten till stranden och Vänern även ifrån land, ge-
nom gång- och cykelstråk samt gator. En hamn och en badplats erbjuder även stör-
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re möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv inom Grundviken. Exploatering en-
ligt Västkust innebär även att Vänerstranden tillgängliggörs genom gångstråk från 
Frykmans udde och söderut mot Göteborgsudden.  

En exploatering av udden är kostsamt med tanke på utbyggnad och investeringar i 
framför allt VA-system och gator och kräver därför en relativt hög exploatering om 
projektet ska ha bärighet. Genom exploateringen görs strand, hamn och badplats 
tillgängligt för en bred allmänhet och möjligheterna att nyttja stranden och vattnet 
för friluftsliv och rekreation förbättras. Eftersom förslaget har utgått från befintlig 
struktur med läge för hamn och vägar samt den utförda naturinventeringen, där 
nyckelbiotoperna identifierats, bevaras de stora värdena för växt- och djurlivet.  

Vid en exploatering kommer inte något större skogsområde finnas kvar i området, 
för rekreation i stora skogsområden finns Skutberget, Sörmon och I2-skogen inom 
relativt nära avstånd från planområdet. 

Sociala konsekvenser 
Tillgängligheten till och inom området förbättras om planen genomförs. Området 
kommer att vara en del av Karlstads västra centrum med god försörjning av kollek-
tivtrafik. Området får nära förbindelser till Bergviks handelsområde samt verksam-
hetsområdet inom Zakrisdal, vilket innebär en funktionsblandning inom den kom-
mande stadsdelen av bostäder, verksamheter och handel. De olika bebyggelseom-
rådena inom Grundviken innehåller olika typer av bostäder, struktur och täthet, vil-
ket lockar invånare av olika åldrar, familjesammansättningar etc. Sammantaget är 
möjligheterna goda för en integrerad stadsdel med nära kommunikationer in mot 
centrum.  

Inom Grundviken finns goda möjligheter för bostadsnära natur och olika typer av 
rekreationsytor, med stora grönområden, promenadstråk och tillgänglighet till Vä-
nern, vilket främjar folkhälsan samt attraktiviteten i området.  

Lokaliseringen av en skola och förskolor inom området innebär att barnen i närom-
rådet får närmare väg till skolan. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska 
prioriteras i området, vilket gynnar barnens möjligheter att själva ta sig till och från 
skolan. Det är viktigt att dessa gc-vägar och hållplatser för busstrafiken utformas 
tryggt och säkert. Säkra passager över huvudstråket är särskilt viktiga ur ett barn-
perspektiv. Att placera en ny skola intill ett större grönområde gynnar möjligheter-
na att nyttja grönområdet under skoltiden, men även att ha nära till lek och fritids-
sysselsättningar efter skoltid. Eftersom ett större område för fritidsändamål finns 
inom Gräsdalen är en säker och planskild korsning över Ullebergsleden positiv ur 
barnperspektivet. Grönområden och möjligheten till bad är positiva för barn och 
ungdomar, även om säkerhetsaspekterna måste tas i beaktande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Då Grundviken idag är oexploaterat är det stora investeringar som behöver göras 
för utbyggnad av framför allt gatunätet, VA-nätet och dagvattensystemet.  

Den nya stadsdelen, med stor andel nya bostäder, är viktig i Karlstads kommuns 
arbete att uppnå visionen livskvalitet Karlstad 100 000.  

 

 

 

 

 

 



  
GODKÄNNANDEHANDLING 
Planprogram för Grundviken 

 
28 

Förutsättningar  
Plandata 
Planområde och angränsande områden 

Planområdet omfattar ca 90 ha mark och är beläget i de västra delarna av Karlstad. 
Planområdet är långsmalt och sträcker sig mellan Vänern i sydväst och Ullebergs-
leden i nordost. I norr ansluter området till handelsområdet Bergvik och i väster 
gränsar området till Bergviks villaområde. I öster och sydost angränsar området till 
Zakrisdals verksamhetsområde.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den markerade ytan utgör planområdet.  

Markägande 

Karlstads kommun äger till stor del marken inom planområdet. Mindre markområ-
den i planområdets norra delar ägs av privata fastighetsägare.  

Tidigare markanvändning 

Marken inom området tillhörde under 1400-talet hemmanet Södra Våxnäs. År 1633 
donerades Södra Våxnäs till stadens invånare och blev stadsäga, det vill säga mark 
avsedd för djurhållning, kålgårdar, åkerbruk osv. Under 1800-talet blev det möjligt 
för stadens förmögna borgare att köpa större markområden för jordbruk. Inom om-
rådet uppfördes då gården Grundviken under 1800-talet och landeriet Katrineberg 
år 1857. I de norra delarna av planområdet uppfördes inga landerier, vilket kan för-
klaras genom avsaknaden av möjliga odlingsmarker. Däremot uppfördes en mindre 
gård först under 1900-talets första hälft. Inom områdets norra delar finns inga läm-
ningar efter någon form av resursutnyttjande som går att koppla till de av borgarna 
ägda lotterna. Möjligen kan det vara så att man endast tog ur skog i området. Kar-
tor visar att området utgjorts av skog även på 1700- och 1800-talen.  

Under 1930-talet styckades tomter av från gården Katrineberg för att brukas som 
sommarstugetomter. Under andra världskriget byggdes en ammunitionsfabrik på 
Zakrisdal, sydost om planområdet, och produktionen flyttades från den tidigare fa-
briken på Marieberg i Stockholm till Karlstad. I samband med etableringen av fa-
briken på Zakrisdal revs gårdarna Grundviken och Katrineberg samt sommarstu-
gorna, efter ett beslut som innebar att en skyddszon skulle tas upp i anslutning till 
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ammunitionsfabriken. Pirar anlades vid Vänern för arbetarna i ammunitionsfabri-
ken. Dessa pirar finns fortfarande kvar i området.  

Markanvändning idag 

Idag består marken till stor del av skog och igenväxande åkermark. Längs bäcken 
är det ett öppet landskap. Det finns stigar och spår i området och det nyttjas som 
närrekreationsområde framför allt av de boende i närheten. Området är dock 
svårtillgängligt för allmänheten att nyttja. Vid Vänern ligger två små stugor och ett 
par pirar för fritidsbåtar.  

Bebyggelse 
I planområdets sydvästra del, intill Vänern, ligger två små fritidshus med tillhöran-
de uthus. I sydost, där vägen går över till Zakrisdals verksamhetsområde, ligger en 
mindre byggnad som tillhört ammunitionsfabriken, där explosiv vara tidigare har 
förvarats. Byggnaden uppfördes 1972.  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

I de nordöstra delarna av planområdet 
ligger rester efter Grundviken gård. Här 
finns en ekonomibyggnad med faluröd 
locklistpanel och naturstensgrund. 
Bräddörrar och luckor är svarta och 
foder är vita med spetsiga avslut. Taket 
är belagt med sinuskorrigerad plåt. 
Ekonomibyggnaden är enligt 
arkitekturprogrammet (Karlstads 
kommun) klassad som röd, det vill säga 
särskilt värdefull. Det kulturhistoriska 
värdet är främst kopplat till 1800-talets 
landeriverksamhet. Byggnaden är 
välbevarad då den även fyllde en 
funktion i ammunitionsfabrikens 
verksamhet, som virkesupplag åt 
anläggningens snickeri. 
Ekonomibyggnaden utgör den ena av 
gården Grundvikens två kvarstående 
uthus. På platsen finns även en 
jordkällare, rester av den gamla 
trädgården, bland annat i form av 
fruktträd och bärbuskar, samt en allé 
som ledde fram till gården.  

Det andra kvarstående uthuset är en ladugårdslämning utan tak, men med kvarstå-
ende väggar murade av stora stenblock. Fasaderna har enligt uppgift tidigare varit 
klädda med träpanel. Lämningen är enligt arkitekturprogrammet klassad som blå, 
det vill säga den har ett visst kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet är 
även här främst kopplat till 1800-talets landeriverkamhet. Byggnaden är en länk till 
hur området brukades innan ammunitionsfabriken på Zakrisdal etablerades. Bygg-
naden har idag en ruinkaraktär, men visar fortfarande på dess ursprungliga använd-
ning och att området haft en lantlig användning.  

I områdets nordvästra del, intill kraftledningen, ligger en liten privatägd stuga, 
Stenstugan. Stenstugan utgörs av en liten gårdsanläggning med bostadshus, några 
uthusbyggnader, en liten sommarstuga och en jordkällare. De flesta byggnaderna är 
troligen uppförda i början av 1900-talet (undantag är sommarstugan som troligen är 
från 1900-talets mitt). Till byggnaderna har man använt tidstypiska och traditionel-
la materia; trä, natursten och tegel, linoljefärg och slamfärg. Det kulturhistoriska 
värdet ligger i hela gårdsanläggningen (Kulturmiljöutredning, Värmlands museum 
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2009) snarare än i de enskilda byggnaderna. Miljön har en bibehållen karaktär med 
byggnader som smälter väl in i naturen och underordnar sig den.  

Kulturhistoriska lämningar 
Vid en kulturmiljöutredning som Värmlands museum utförde under 2008 påträffa-
des ett antal kulturhistoriska lämningar. En kompletterande kulturmiljöutredning 
utfördes av Värmlands museum under 2009, för planområdets norra delar. Vid den-
na komplettering hittades inga lämningar inom planområdet, dock i slänten upp 
mot Månsberga. Lämningarna inom planområdet (se bild nedan) är inte skyddade 
enligt kulturminneslagen, men utgör spår och markörer i landskapet som berättar 
om de aktiviteter som förekommit i området under historisk tid. Inga fornlämningar 
påträffades vid utredningen. Den fornlämningsliknande lämning som finns registre-
rad i fornminnesregistret utgör enligt kulturmiljöutredningen ingen fornlämning.  

I området finns få spår av 1800-talets agrara landskap och dessa utgörs i huvudsak 
av igenväxande åkermark samt enstaka stengärdesgårdar. I området kunde inga 
lämningar från eventuella aktiviteter i skogsmarkerna påträffas, såsom kolning eller 
tjärframställning, vilket visar att området främst nyttjats för rena agrara ändamål 
från 1800-talet och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämningar påträffade under kulturmiljöutredning 2008, av Värmlands Museum. På denna bild är 
inte de lämningar som hittades utanför planområdet, i anslutning till Månsberga, under 2009 marke-
rade.  

I de sydvästra delarna av planområdet påträffades ett antal lämningar bestående av 
husgrunder, spismursrösen, mindre matkällare och terrasser. Merparten av dessa 
utgör lämningar efter ett sommarstugeområde från 1930-1940-talen. Under kraft-
ledningsgatan påträffades husgrunden efter landeriet Katrineberg och i dess närhet 
påträffades stengärdesgårdar som kan kopplas till åkerbruket från 1800-talet och 
1900-talets första hälft. I anslutning till tidigare Zakrisdalsverkens tidigare aktivi-
tetsområde påträffades en bunker med tillhörande löpgrav. Bunkern berättar om 
orostider och behovet av ett närförsvar av ammunitionsfabriken.  

Lämningarna efter landeriet Katrineberg, ett par av husgrunderna och källarna vid 
det tidigare sommarstugeområdet samt bunkern bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde.  
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Gator och trafik 
Biltrafik och gatumiljö 

Inom området finns ingen trafik och inga gator. En mindre väg leder från Zakris-
dals verksamhetsområde mot de befintliga pirarna och de två små sommarstugorna. 
Ett stängsel stänger dock av denna väg, så att det inte går att ta sig in i området den 
vägen.  

En allékantad mindre väg har lett fram till gården Grundviken. Vägen går inte att 
nyttja idag då även den är avstängd med ett högt stängsel.  

Området ansluter i öster mot Ullebergsleden, som har 6 300 fordon/årsmedeldygn. 
Bergviksvägen, norr om planområdet, har 15 700 fordon/årsmedeldygn. 

En trafikanalys för Karlstads tätort (Karlstad trafikanalys, 2008-09-29) har genom-
förts för att analysera trafikkonsekvenserna av olika exploateringsscenarier, där-
ibland en utbyggnad av området Västkust. En utbyggnad av Västkust förväntas to-
talt generera ca 11 500 fordonsrörelser per dygn. Detta innebär att belastningsgra-
den ökar i anslutning till Bergviksrondellen, på Ullebergsleden.  

Gång- och cykeltrafik 

Inom planområdet finns inga gång- och cykelvägar idag.  

Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik angör i dagsläget planområdet. Stadsbusslinje nr 4 angör 
Bergvik via Gräsdalen var 30 minut och linje 7 angör Zakrisdals södra port (söder 
om planområdet) var 30 minut.  

Mark och natur 
Natur 

Planområdet består till stora delar av skogsmark. En bäck, Grundviksbäcken, rinner 
genom området från Ullebergsleden mot Vänern. Marken runt bäcken består av 
öppen mark samt igenväxande åkermark. Vid platsen för gården Grundviken finns 
rester av den tillhörande trädgården, i form av trädgårdsväxter och fruktträd. Vägen 
fram till gården kantas av en allé med gamla träd. Allén omfattas av ett generellt 
biotopskydd.  

I områdets norra delar finns en 
hällmarkstallskog av högt naturvärde. 
Den olikåldrade hällmarkstallskogen är 
lättframkomlig och gles. På de högre 
partierna finns lavbeklädda hällar och 
vid de lägre partierna ökar inslaget av 
gran. Här och var finns fuktiga stråk 
insprängda. Skogen har fått utvecklats 
fritt under en relativt lång period, vilket 
har gjort att gamla tallar och död ved 
förekommer i området.  

I den öppna marken vid 
Grundviksbäcken, strax söder om 
platsen för Grundviken gård, ligger två 
åkerholmar som omfattas av det 
generella biotopskyddet. På den östra 
åkerholmen växer sälg, björk, asp, tall 
och en. En del död ved förekommer. 
Den västra åkerholmen domineras av 
asp med inslag av gran.  
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Inom de södra delarna av Grundviken har en inventering utförts av Skogsstyrelsen 
(2009-03-02) för områden av sumpskogs-/ strandskogskaraktär. Skogen inom dessa 
områden klassades inom vedertagen miljöklassning och angavs i tre klasser; nyck-
elbiotop (klass 1), objekt med naturvärde (klass 2) och övrig skogsmark (klass 3). 
Klass 1 (nyckelbiotopen) har mycket stor betydelse för fauna och flora, se Mark 
och Natur/Nyckelbiotoper nedan. Klass 2 har påtagliga miljövärden som inom rela-
tivt snar framtid genom rätt skötsel eller orördhet kan utveckla miljövärden av 
nyckelbiotopskvalitet. Klass 3 har ej miljövärden enligt ovan men hänsyn bör tas 
till värdefulla träd eller ytor med höga miljövärden. De fyra inventerade områden 
redovisas nedan. 

Vid Grundviksbäckens mynning ligger ett alkärr som domineras av äldre och me-
delålders klibbal med ett betydande inslag av björk. I området finns även en del 
sälg och spridda äldre tallar. Inslaget av död ved, stående och liggande är påtagligt. 
I den döda veden finns gott om insektshål och rikligt med hackmärken. Området är 
till stora delar blött med öppna vattensamlingar delar av året. Fältskiktet domineras 
av högörter. I alkärret häckar den rödlistade arten mindre hackspett och här har 
signalarterna rostfläck och skriftlav påträffats. Området klassas som nyckelbiotop 
(klass 1). Området bör lämnas utan åtgärder.   

Vid strandkanten, norr om de befintliga pirarna, växer en strandskog på delvis fuk-
tig mark. Skogen domineras av äldre björk, klibbal samt enstaka sälg och asp. I 
strandzonen finns utbredda snår av salix. Död ved förekommer rikligt i strandsko-
gen som utgör en fin miljö för sol- och dödvedsälskande insekter vilket indikeras 
av den höga frekvensen hackmärken på död ved. Här lever den rödlistade arten ste-
kelbock. Den strandnära delen öster och sydost om vägen översvämmas regelbun-
det vår och höst. Området klassas som nyckelbiotop (klass 1) och bör lämnas utan 
åtgärder.  

Öster om villorna som är belägna längst söderut på Bergviks villaområde finns en 
lövsumpskog med framför allt yngre och medelålders björk. I norr finns ett antal 
grövre klibbalar samt tre stycken gamla och grova tallar. Sumpskogen är delvis 
mycket blöt. I centrala delen finns en medelålders tallsumpskog med stort inslag av 
skvattram. Hela området har ett litet inslag av död ved, främst i form av stambrott 
på klen björk. Området klassas till övrig skogsmark (klass 3).  

Mellan lövsumpskogen (vid Bergviks villaområde) och den strandnära skogen 
(norr om pirarna) finns ett område med medelålders blandlövskog på frisk före det-
ta kulturmark. Här finns inslag av asp, sälg, björk och al. Det finns även ett måttligt 
inslag av död ved i form av spridda högstubbar och döende sälg. Området klassas 
som ett objekt med naturvärde (klass 2) och är ett viktigt komplement till den 
strandnära skogen.  

Nyckelbiotoper 

En nyckelbiotop är från naturvårdssynpunkt en särskilt skyddsvärd miljö (biotop), 
där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Naturvårdsverket fastställer 
förteckningen över rödlistade arter, vilket är hotade och missgynnade växter, 
svampar och djur som riskerar försvinna från landet. Nyckelbiotoper har egenska-
per som gör att de har en nyckelroll för dessa missgynnade och hotade djur och 
växter.  

Ål, gös och yrkesfisket 

Längs den östra kustremsan av Kattfjorden är ett stort lekområde för gös, dvs mel-
lan Ikea och Dingelsundet. Övriga delar av Kattfjorden är för djupa. Gösen trivs 
bäst vid grusbotten, vilket gör att den troligen inte uppehåller sig så långt in i 
Grundviken (som består av mjuk botten och mycket vass) utan passerar förbi. Om-
rådet är inte utpekat som fredningsområde för lek, när det gäller gösen.  
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Ålen är en rödlistad (akut hotad) art och i Vänern råder ålfiskeförbud, men som yr-
kesfiskare går det att få dispens från förbudet. En förvaltningsplan för ålen har på-
börjats, där första steget i Sverige har varit att införa ålfiske under 120 dagar i 
sträck (yrkesfiskaren får själv avgöra vilken period på året denne vill fiska). Ålen 
trivs i varmt och grunt vatten med mjuka bottnar, där de kan ”gräva” ner sig i dyn. 
Det tar ca 15-20 år för ålen att växa upp och bli ”fångstmogen”. Den uppvuxna 
ålen ska sedan vandra till Sargassohavet för att leka och sedan dö. Ynglen följer 
med golfströmmen upp mot Europa och vandrar in i våra sötvatten, för att stanna 
där under uppväxten.  

Sedan 1996 har yrkesfiskarna vid Lillängshamnens fiskrökeri satt ut merparten av 
sina ålyngel i Grundviken, så långt in i viken de kan komma där förhållandena är 
goda. De sätter totalt ut yngel på tre platser i Kattfjorden och Djupsundet. Eftersom 
ålen är långsam i sin uppväxt och dyr i inköp är det mycket pengar investerade i ål-
produktionen. Det är oklart hur långt ålen rör sig under sin uppväxtperiod, men de 
fortsätter att gå tillbaka ner i dyn då och då. Under vintern går de t ex i dvala i dyn. 
Iakttagelser har gjorts av yrkesfiskarna vid holmen i Grundviken, där lägger sig 
ålarna på klipphällarna under vattnet och solar.  

Topografi och geotekniska förhållanden 

I de norra delarna av planområdet ligger en höjd. Från denna höjd sluttar marken 
ner mot bäcken samt Vänern. Högsta punkten inom planområdet är cirka +65 möh 
och lågpunkten inom området är vid bäckens mynning, ca +44 möh (Vänerns 
strandlinje, med naturliga variationer), vilket gör en höjdskillnad på ca 20 m inom 
planområdet.  

Området består till stora delar av berg i dagen samt tunt jordtäcke på berg, men 
även en del morän. De låglänta områdena vid bäcken består av lera.  

Service 
Kommersiell service 

Närmaste kommersiell service idag är Bergviks handelsområde och inom Gräsda-
len, som angränsar till planområdet i norr och nordost.  

Offentlig service 

Området ligger ca fem km från Karlstad centrum. I närområdet finns skola inom 
Gruvlyckan och Hultsberg.  

Bygge av ett nytt vårdboende pågår inom Zakrisdal och kommer förmodligen stå 
klart under 2010/2011. Det ligger ca en kilometer från planområdet.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Vatten- och spillvattenledningar är inte utbyggda inom planområdet. Ledningar, 
med möjligheter till anslutning, finns inom Gräsdalen, Zakrisdal och Bergvik.  

För hantering av spillvatten inom Grundviken ska självfall eftersträvas i syfte att 
minska behovet av pumpstationer.  

Huvuddelen av allt spillvatten från Västkustområdet ska avledas till befintligt hu-
vudledningsnät vid södra Romstad, för vidare avledande till Sjöstads avloppsre-
ningsverk. Enligt FÖP Västkust ska ett dagvattensepareringsprojekt genomföras för 
att frigöra kapacitet i spillvattenledningarna i befintliga bostadsområden från Rom-
stad till centrum. Detta ska ske genom att avleda dagvattnet till dagvattennätet eller 
infiltrera dagvatten inom fastigheten. Genomförandet av dagvattensepareringen 
nedströms i nätet måste ske innan eller parallellt med utbyggnaden av de olika 
stadsutvecklingsområdena. Ett utjämningsmagasin behövs även vid södra Romstad 
i syfte att motverka bräddningar ur spillvattennätet.  
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Dagvatten 

Grundviksbäcken tillförs idag dagvatten från handels- och industriområdet på 
Gräsdalen, Zakrisdals verksamhetsområde och från omgivande naturmark. Inom 
planområdet finns fuktiga partier där överskott av vatten samlas. Områdets nuva-
rande karaktär med naturmark, skog och åker innebär en låg avrinningskoefficient 
vilket gör att dagvattenavrinningen idag är långsam.  

Grundviksbäcken ingår som huvudvattenfåra i två markavvattningsföretag. För att 
vidta åtgärder i ett befintligt tillståndsgivet avvattningsföretag, exempelvis om-
grävning eller andra åtgärder som påverkar flödet, eller att leda ut vattnet på ett an-
nat sätt än tillståndet medger, krävs det en omprövning eller upphävande av till-
ståndet innan några åtgärder får utföras.  

Översiktligt i Västkust är det bedömt att reningsåtgärder behövs för dagvatten från 
trafikerade vägytor, större parkeringsytor och industriutsläpp via dagvattenutlopp. 
Rening av dagvatten kan ske genom nyttjande av olika typer av dammar, t ex 
dammar för sedimentering av föroreningar, dammar för uppsamling av olja etc.  

Energi 

Tre stycken 130 kV kraftledningar löper i ett stråk genom områdets västra del.  

Kommunens fjärrvärmenät är idag utbyggt till Zakrisdals verksamhetsområde, sö-
der om planområdet. Enligt FÖP Västkust bör Grundviken försörjas med fjärrvär-
me och fjärrvärmeledningar dras fram inom stadsutvecklingsområdena tillsammans 
med övrig teknisk infrastruktur.  

Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Området är utsatt för buller från Ullebergsleden samt Bergviksvägen/E18. Eventu-
ellt är delar av området även utsatt för buller från verksamheter, framför allt inom 
Zakrisdals verksamhetsområde.  

Markföroreningar 

Enligt en provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP, 2006-06-20) konsta-
terades att sedimentet i Grundviksbäcken bör betraktas som förorenat. Om dessa 
föroreningar är fastlagda i rörliga eller orörliga sediment har inte fastställts.  

En kompletterande provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP, 2009-05-
17) har utförts. Undersökningen visade att det förekommer förorening både i den 
rörliga delen och i den mindre rörliga delen av sedimentet. Undersökningen visar 
att det förekommer metallhalter i samma nivå som vid provtagningen 2006. Halten 
av ”oljeföroreningar” bedöms också vara i samma nivå. Däremot har inte ftalater, 
flyktiga organsika ämnen eller klorerande ämnen kunnat påvisas vid provtagnings-
tillfället, vilket kan innebära att dessa antingen har transporterats ut alternativt har 
brutits ner. Generellt är syrehalten högre i rinnande vatten och syret kan användas 
av t ex mikroorganismer för att bryta ned organsikt material.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till 
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas. 

Risk finns att eventuella markföroreningar inom Zakrisdals verksamhetsområde 
transporteras med dagvattnet till bäcken. Delar av planområdet har tidigare hört till 
den militära verksamheten inom Zakrisdal, det kan därför vara möjligt att det finns 
förorenad mark utöver Grundviksbäcken. Det finns dock ingen kännedom om detta 
i dagsläget. Det finns heller ingen kännedom om detta för övrig mark inom plan-
området.  

Tillgänglighet 

Området används till närrekreation framför allt av boende intill Grundviken. För 
allmänheten är området inte lättillgängligt, då det inte finns entréer, parkeringar 
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och liknande att använda sig av. De vägar som leder in i området från öster är 
stängda. Även från parkeringen vid Bergviks köpcenter hindrar ett staket tillgäng-
ligheten till skogsområdet. Till båda dessa platser har man idag möjlighet att ta sig 
med buss, men hindras då av staket eller stängsel för att ta sig vidare in i området. 
Från Ullebergsleden och via Bergviks villaområde är det möjligt att ta sig vidare 
mot skogsområdet och Vänern, här finns dock ingen naturlig plats att parkera cykel 
eller bil. Även om området är öppet och relativt ”orört” idag så upplevs det som 
ganska slutet.  

Översvämningsrisk 

Delar av planområdet är lågt och består av fuktiga partier, så som sumpskog och 
kärr. De låga partierna inom södra Grundviken samt norrut längs bäcken riskerar 
att översvämmas vid höga vattenstånd i Vänern.  

Strålning 

Kraftledningsstråket genom planområdet är en källa till elektromagnetisk strålning. 
Försiktighetsprincipen för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält innebär ni-
våer på 0,1-0,2 µT som riktvärde på platser där människor stadigvarande vistas. 
Enligt kommunens översiktsplan från 2006 bör ny bostadsbebyggelse i Karlstad 
placeras på sådant avstånd från kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte 
överstiger 0,2 mikrotesla. I arbetet med den angränsande detaljplanen för Bergviks 
villaområde har fastställts att ett avstånd på 35 meter krävs för att komma ner i ni-
vån 0,2 mikrotesla. 

Farligt gods 

Ullebergsleden är en rekommenderad och tungt trafikerad led för transporter av 
farligt gods ut till industrin i Skoghall. Rekommenderade riktlinjer och skyddsav-
stånd från led för farligt gods för ny bebyggelse är exempelvis 75m för handel och 
150m för flerbostadshus, om inga åtgärder vidtas.   

Tidigare ställningstaganden 
Beslut om planläggning 

Stadsbyggnadsnämnden gav 2007-03-21 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för Norra- och Södra Grundviken.  

Riksintressen 

Strandpartiet ingår i Norra Vänerskärgården som är av riksintresse för rörligt fri-
luftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB).  

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket, också enligt 3 kap 5 § MB, där frågan om 
vattenkvalitet är av särskilt intresse. 

Hela Grundvikenområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap MB Vänern med öar och strandområden, som är av riksintresse med hänsyn 
till områdets natur- och kulturvärden, där turismens och friluftslivets intressen sär-
skilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. Detta förhållande ska enligt miljöbalken inte utgöra hinder 
för normal utveckling av befintliga tätorter och näringsliv.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas av utökat strandskydd till 300 meter, enligt 7 kap 14 § MB.  

Planarbetsprogram 

Planprogram för Grundviken är prioriterat arbete enligt Karlstad kommuns planar-
betsprogram för perioden 2009-2010.  
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Bostadsplaneringsprogram 

Det övergripande målet för bostadsplaneringen i Karlstads kommun är fastställt i 
bostadsplaneringsprogrammet 2007-2011. För att tillgodose befolkningsökningen 
samt behovet av rörlighet på bostadsmarknaden bör kommunen skapa förutsätt-
ningar för att det kan produceras ca 500 bostäder årligen.  

En blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och varierande hustyper 
ska strävas efter. Nya bostäder ska så långt som möjligt planeras utmed eller i när-
heten av befintlig infrastruktur i form av skolor, kollektivtrafikstråk, gator och led-
ningsnät. Kommunen ska verka för ekologisk hållbarhet, t ex verka för minskat 
transportbehov och förebygga översvämningsrisker. Vid utveckling av nya stadsde-
lar ska förekomsten av olika mötesplatser för demokratiska samtal samt kulturell 
och fysisk aktivitet tillgodoses och stimuleras. Närheten mellan naturen och boen-
demiljön ska bibehållas och utvecklas.  

Översiktsplan 2006 

I översiktsplanen för Karlstads kommun 2006 anges området Västkust sträcka sig 
från Bergviks köpcentrum mot Dingelsundet – Knappstad i söder (dessa områden 
ingår dock inte) och från Kattfjorden i väster till Klarälven i öster.  

Västkust omnämns som ett mycket viktigt område för att skapa boendemiljöer med 
högt attraktionsvärde i kontakt med Vänern. Detta är ett av de två stadsutveck-
lingsområdena i Karlstad (det andra är Välsviken) som ligger i direkt anslutning till 
större vattenvidder, där många människor kan erbjudas boende med ”havsutsikt”. 
Det har på så sätt betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen 
Karlstad 100 000.  

Den inriktning som nämns för Västkust är: 

• Attraktivt exploateringsområde vars utbyggnad har hög prioritet 

• Bostäder – både småhus och flerbostadshus (även högre bebyggelse) 

• Strandnära bostäder och bostäder med sjöutsikt 

• För friluftslivet attraktiva strandområden säkerställs 

• Utveckling av Zakrisdals verksamhetsområde möjliggörs  

Fördjupning av översiktsplan avseende Västkust 

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust har antagits av kommunfull-
mäktige 2007-03-15.  

Västkust är en av de dominerande utbyggnadsriktningarna för staden och måste 
kunna bereda plats för en betydande del av den tänkta expansionen i Karlstad. 
Västkusts absolut mest framträdande mervärde kopplat till attraktiviteten ligger i 
möjligheten att göra strandavsnitten mer tillgängliga för många, samt att skapa bo-
ende som har nära till denna kvalitet. Västkust innehåller Zakrisdalsområdet, som 
är ett stort arbetsplatsområde med få bostäder i, och det gränsar även till Gräsda-
lens arbetsplatsområde. Bergvik finns i området, med Värmlands största affärscent-
rum. Ett ökat antal bostäder i Västkustområdet ger möjligheter till ökad funktions-
blandning och till en ny tyngdpunkt i västra delen av Karlstad.  

Utgångspunkt för Västkust planering skall vara Agenda 21-konceptet där ekono-
miska, ekologiska och sociala aspekter måste förenas för att uppnå hållbarhet. Det-
ta ska kombineras med kravet på attraktivitet där icke mätbara värden som skönhet, 
upplevelse och trevnad intar en central plats. Stadsbyggnadsstrategin för utbyggna-
den är: 

• Stads- och trafikstrukturen ska utgå ifrån ett helhetstänkande i syfte att 
skapa en långsiktigt hållbar stadsdel 
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• Gröna stråk ska skapas från befintlig bebyggelse ner till Vänern respektive 

Klarälven 

• Bebyggelsen ska vara i blandad form och funktion och ge förutsättningar 
för välmående och trivsel 

• Vänerstranden inom Västkust ska göras mer tillgänglig för rekreation och 
friluftsliv 

• Möjligheter ska ges till Vänernära boende inom Västkust 

Miljökonsekvensbeskrivning avseende FÖP Västkust 

Alla översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner ska följas av en miljöbe-
dömningsprocess enligt Plan- och bygglagen. Processen dokumenteras i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n för Västkust har inriktats särskilt på 
strandskyddet och dagvattenhanteringen.  

Den samlade bedömningen för Västkust är att förutom att nya attraktiva boendeal-
ternativ i intressanta och moderna stadsmiljöer tillskapas, så öppnas området upp 
som helhet och tillgängliggörs för alla invånare i Karlstad samt besökande till sta-
den. Detta innebär också ökade kvaliteter för hela Karlstad. Västkust bedöms såle-
des vara förenligt med strandskyddets syften samt de riksintressen för naturvården 
och det rörliga friluftslivet som finns i området. Detta under förutsättning att de 
förslag till åtgärder som anges i miljökonsekvensbeskrivningen till största del tas 
hänsyn till i planens utformning.  

Gällande detaljplaner 

Det finns ingen gällande detaljplan för området.  

Administrativa frågor 
Medverkande tjänstemän 
Projektledare respektive handläggare för planprogrammet för Grundviken är And-
reas Eliazon och Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har även 
ett flertal tjänstemän från olika kommunala förvaltningar deltagit.  


