Detaljplan för

Katrineberg
inom Grundviken, Karlstads kommun, Värmlands län

Samrådshandling
2013-04-04

Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr SBN 2011-126

2

Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Katrineberg

Planprocessen

Planprocessen består av flera olika skeden (aktuellt skede är markerat i figuren), i en normal planprocess ingår följande skeden:
Planprogram: Om kommunen bedömer att det behövs så upprättas ett
planprogram. Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det färdiga planprogrammet godkänns sedan av stadsbyggnadsnämnden.
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och
biblioteket. Granskningstiden är minst tre veckor.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer
som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet,
om den inte är överklagad.

Detaljplanen har utarbetats i ett samverkansprojekt mellan kommunen och fem stycken framtida exploatörer. Projektledare för samverkansprojektet är projektledare Margareta Nilsson, Teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg, Stadsbyggnadsförvaltningen. Medverkande exploatörer i samverkansprojektet är Peab Sverige AB, Riksbyggen ekonomisk förening,
Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB, HSB Värmland och Kärnhem AB MITT.
Till samverkansprojektet finns även en styrgrupp bestående av förvaltningsdirektörer och avdelningschefer från Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Miljöförvaltningen
samt Kommunledningskontoret.
Handläggare för detaljplanen är stadsbyggnadsarkitekt Maria Lindström, Stadsbyggnadsförvaltningen. I den kommunala arbetsgruppen har även tjänstemän från följande förvaltningar/enheter deltagit;
Stadsbyggnadsförvaltningen (Karlstadsbuss), Teknik- och fastighetsförvaltningen (mark- och exploateringsenheten, natur- och parkenheten, VA-enheten, trafik- och gatuenheten samt lokalförsörjningsavdelningen), Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
Planen omfattar följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Gestaltningsprogram

•

Miljökonsekvensbeskrivning
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PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd, hur planen ska
genomföras samt konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar ska redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Planbeskrivningen för Katrineberg är uppdelad i fyra delar:
•

Inledning – beskriver bland annat syfte och huvuddrag för detaljplanen
samt tidigare ställningstaganden

•

Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget samt
planens innehåll. De planbestämmelser som finns på plankartan står med
fet stil inom parantes.

•

Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

•

Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

Planens syfte och huvuddrag
Området Katrineberg ligger intill Vänern i västra Karlstad, mellan Zakrisdalsudden
och Bergviks villaområde.
Bergviks handelsområde

Bergviks villaområde

Zakrisdals verksamhetsområde

Zakrisdalsudden
Planområdet markeras av den vita linjen
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Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt
länka ihop Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst. Planen syftar även till att
tillgängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad.
Vision
Nedanstående vision för Katrineberg ska vara vägledande vid kommande bygglov
och genomförande av detaljplanen. Tillhörande gestaltningsprogram ska tydliggöra
och konkretisera visionen samt ge riktlinjer för områdets utformning.
Visionen är att skapa en hållbar stadsdel med miljö- och naturprofil.
Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostadsområdet. En exploatering innebär att naturområden behöver tas i anspråk, men
parkområden, gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett grönskande område och en biologisk mångfald. Vänern och dess
strand ska tillgängliggöras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till
ett vattenanknutet friluftsliv.
För att skydda ytvattentäkten i Kattfjorden (utanför planområdet) ska särskilda
satsningar göras på dagvattenhanteringen. Genom ett öppet dagvattensystem med
fördröjningsdammar och möjlighet till infiltration ska flödet av dag- och dräneringsvatten till Vänern vara i det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande avrinning från området.
För att erbjuda goda möjligheter till ett mer hållbart transportsystem ska kollektivtrafik samt oskyddade trafikanter (gång och cykel) prioriteras framför bilen vid utformning av gatu- och kvartersmark. Kollektivtrafiken ska trafikera området redan
från början.
Första etappen i en ny stadsdel
Planområdet för Katrineberg utgör den första etappen inom den framtida stadsdelen
Grundviken. Grundviken utgör hela området mellan Ullebergsleden och Vänern
samt mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde.
I framtida etapper för Grundviken är tanken att komplettera med bebyggelse längs
tillfartsgatan mot Ullebergsleden samt i sträckningen mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde. Bebyggelsen ska framför allt innehålla
bostäder som ett komplement till omkringliggande handel och arbetsplatser. En gatuanslutning mellan Zakrisdal och Grundviken är också planerad till framtida etapper. Det planerade Karlstadstråket (med effektiv och frekvent kollektivtrafik mellan universitetet och Bergvik, via centrum) är tänkt att förläggas till sträckningen
mellan Zakrisdal och Bergvik genom Grundviken.
Grundviken i sig är en del av stadsutvecklingsområdet Västkust, som är ett stort
område som sträcker sig mellan Vänern i väster, Bergvik i norr, Gruvlyckan och
Klarälven i öster och södra Björkås och Göteborgsudden i söder.
Avsteg från FÖP Västkust samt Planprogram Grundviken
I planförslaget för Katrineberg föreslås avsteg gällande exploateringsgrad och våningsantal för området väster om kraftledningen. Området öster om kraftledningen
överensstämmer med både den fördjupade översiktsplanen och planprogrammet,
dvs inga avsteg föreslås inom det området. Kommunens översiktsplan från 2012
påpekar dock att exploateringens omfattning ska omprövas i samband med detaljplaneringen.
I den fördjupade översiktsplanen avseende Västkust (FÖP Västkust) föreslås området väster om kraftledningen innehålla ca 200 bostäder, bestående av både småhus
och flerbostadshus.
I planprogram Grundviken föreslås området väster om kraftledningen innehålla ca
300 bostäder, bestående av både småhus och flerbostadshus. I programmet föreslås
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en tätare exploatering vid småbåtshamnen (upp till ca 5 våningar) och en lägre exploatering i anslutning till Bergviks villaområde för att knyta an till den redan befintliga bebyggelsen.
I det aktuella planförslaget har exploateringsgraden ökat något och området väster
om kraftledningen innehåller ca 350 bostäder, med anledning av det attraktiva läget
vid Vänern samt behovet av stora investeringar gällande infrastruktur och allmänna
ytor. Området med flerbostadshus vid småbåtshamnen tillåts vara upp till sju våningar, för att till fullo nyttja det attraktiva läget vid vattnet. Området direkt väster
om kraftledningen (mot det befintliga villaområdet) föreslås innehålla flerbostadshus (istället för småhus) för att minska intrånget i naturmark samtidigt som ett större naturområde bevaras mellan de befintliga villorna och de nya flerbostadshusen.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år (med undantag för området markerat a1) från det
datum detaljplanen vinner laga kraft. För området markerat (a1) är genomförandetiden 5 (fem) år.
Efter genomförandetidens utgång får detaljplanen ersättas, ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom detaljplanen behöver beaktas. Om
kommunen inte ändrar eller upphäver detaljplanen fortsätter den att gälla och ge
byggrätt som tidigare.
Höjdsystem
Under samrådsskedet av detaljplanen tillämpas höjdsystemet RH00 Karlstad i
handlingarna. Den 31 mars 2013 infördes ett nytt höjdsystem i Karlstad, vilket innebär att plushöjder förmodligen kommer att ändras till granskningsskedet av detaljplanen.
Tidigare ställningstaganden
Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden gav 2011-09-23, § 10, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Katrineberg (inom Grundviken). Stadsbyggnadsnämnden beslutade även att det ”i detaljplanen ska framgå att byggnation i massivträ ska prioriteras i området i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut”.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-03-21, § 13b, att precisera planuppdraget
så att tillfart till området ska planläggas direkt från Ullebergsleden.
Planarbetsprogram
Detaljplan för Katrineberg är ett prioriterat projekt enligt stadsbyggnadsnämndens
planarbetsprogram 2013-2014.
ByggaBoDialogen
Karlstads kommun har deltagit i ByggaBoDialogen, som var ett samarbete mellan
företag, kommuner, myndigheter och regering i syfte att nå en hållbar bygg- och
fastighetssektor. Ett resultat av detta samarbete är att kommunen har bjudit in ett
antal exploatörer att delta i ett samverkansprojekt, med avsikt att kommunen och
framtida exploatörer tillsammans ska planera och bygga ut den nya stadsdelen
Grundviken. Genom samverkan ska parternas olika kunskap, erfarenhet och goda
idéer tas tillvara redan i planskedet med målet att nå ett bättre helhetsresultat och
samsyn kring viktiga frågor i området. Inbjudan till samverkansprojektet är beslutad i teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott 2009-09-16, § 3.
Klimatinvesteringsprogram
KLIMP är ett nationellt klimatinvesteringsprogram, med statligt bidrag, som gynnar investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser samt bidra till energiomställning och energibesparing. Västkust har varit ett KLIMP-projekt som startade
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2007 och avslutades 2011. För hela Västkustområdet gäller en strategi att på ett tidigt stadium lyfta in transportfrågorna i planprocessen. Syftet är att så tidigt som
möjligt integrera stadsbyggnad och transportfrågor i sådant som gäller fysiska åtgärder och mjuka åtgärder, som t ex att bedriva informations-, attityds- och beteendepåverkansarbete till olika målgrupper. Ambitionen är att inom området ha en väl
utbyggd kollektivtrafik tillsammans med genomtänkta gång- och cykelvägar, för att
kunna minska bilberoendet och antalet parkeringsplatser.
Gällande detaljplan
Det finns ingen gällande detaljplan för området.
Planen påverkar följande detaljplaner i anslutningar mot omgivningen;
Detaljplan för Zakrisdalsudden (laga kraft 2008-03-13), Detaljplan för del av Zakrisdal 1:1 (laga kraft 1999-10-26) och Stadsplan för kvarteret Gräsroten m fl inom
Gräsdalen (från 1987).
Planprogram
Planprogram för Grundviken
godkändes 2009-12-16, § 11, av
stadsbyggnadsnämnden.
Planprogrammet ska ligga till grund för
aktuell detaljplan. I planprogrammet
föreslås i huvudsak bostäder inom det
aktuella planområdet samt en småbåtshamn vid Vänern. En vision för
området med miljö- och naturprofil
lades fast i planprogrammet.

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen
avseende Västkust antogs av
kommunfullmäktige 2007-03-15, § 20.
Grundviken pekas ut som ett
stadsutvecklingsområde, där både
södra Grundviken (Katrineberg) och
norra Grundviken ingår i
utbyggnadsetapp 1 tillsammans med
bl a Zakrisdalsudden och Zakrisdals
villaområde.
I den miljökonsekvensbeskrivning som
hör till den fördjupade översiktsplanen
har framför allt strandskydd och vatten
behandlats.
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Översiktsplan
Övergripande stadsbyggnadsprinciper (för Karlstads bebyggelseutveckling) har
lagts fast i översiktsplanen:
•

Ökad Väner- och vattennärhet

•

Planera med översvämningshänsyn

•

Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa

•

Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden

I översiktsplanen anges bl a följande inriktningar och riktlinjer:
•

Kommunen ska, genom god mark- och planberedskap, skapa förutsättningar för att det kan produceras minst 500 bostäder årligen.

•

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder i
kommunens samtliga stadsdelar och tätorter.

•

Närheten mellan naturen och boendemiljön ska bibehållas och utvecklas.

•

”Områden med dokumenterat höga värden för naturvård och friluftsliv ska
undvikas vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan
exploatering.” Naturvärdesområden som bedöms vara särskilt viktiga att
beakta vid fysisk planering och som redovisas i översiktsplanen är bl a
riksintressen för naturvård, natura 2000, nyckelbiotoper m fl.

•

Områden med höga naturvärden ska alltid beaktas och så långt möjligt
värnas i den fysiska planeringen. Även i bebyggda miljöer finns naturvärden som ska värnas och utvecklas.

•

De mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt skydd
enligt miljöbalken.

•

Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna
befintliga värden och dels skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Översiktsplanen (2012) pekar på Karlstads läge vid Vänern som en viktig konkurrensfördel och har ett mål i att öka tillgängligheten till Vänern ytterligare. Området
Västkust pekas särskilt ut som stadsutvecklingsområde för att uppfylla detta mål
och ingår i etapp 1 av översiktsplanens utbyggnadsordning. Området har tidigare
varit avspärrat för allmänheten och ett av huvudsyftena med Västkust är att tillgängliggöra området för invånare och besökare i Karlstad. Målet är att Västkust
ska bli en mer komplett stadsdel som dels länkar ihop Karlstad med Vänern samt
verksamhetsområdet i Zakrisdal med det externa köpcentret vid Bergvik. Tack vare
Västkust skulle Bergviksområdet kunna utvecklas från att vara ett renodlat externt
köpcentrum till att bli ett integrerat kommersiellt stadsdelscentrum.
En omprövning av exploateringens omfattning ska ske i samband med detaljplanering av området.
Strategisk plan
Den strategiska planen (2012-2014) anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Till den strategiska planen kopplas också tre hållbarhetsstrategier; Tillväxtstrategin, Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Dessa bygger på
de tre begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I de tre strategierna
bryts de övergripande målen ned i delmål.
De övergripande mål och delmål som anges i den strategiska planen med tillhörande strategier är bl a:
•

Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder (500 bostäder årligen) och
verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse
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•

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer

•

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras

•

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas

•

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt
liv med hänsyn till natur och kulturvärden

•

Mångfalden i våra bostadsområden ökar

•

Karlstads kommun ska upprätthålla en planberedskap för 500 bostäder årligen

•

Situationen i Karlstads kommun för rödlistade arter i allmänhet, och för
kommunens särskilda ansvarsarter i synnerhet, ska förbättras jämfört med
2011

•

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd
och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd

Strandskydd
Planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter, enligt miljöbalken 7
kap. 14 §. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Generellt biotopskydd
Befintliga småvatten och odlingsrösen skyddas enligt miljöbalken 7 kap 11 § som
generellt biotopskydd.
Riksintressen och särskilda hushållningsbestämmelser
Följande riksintressen med ställningstaganden redovisas i bilaga till kommunens
översiktsplan 2012:
”Vänern med öar och strandområden” är enligt miljöbalken 4 kap 2 § riksintresse i
sin helhet, med hänsyn till natur- och kulturvärden. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid exploatering. Områden med geografiska hushållningsbestämmelser utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Gränsen för området med hushållningsbestämmelser följer E18:s sträckning,
vilket betyder att hela planområdet omfattas av bestämmelserna.
Vänerskärgården är av riksintresse för friluftslivet, enligt miljöbalken 3 kap 6 §. De
främsta aktiviteterna är sportfiske, båtsport, bad och naturstudier.
Vänern är av riksintresse för yrkesfisket, enligt miljöbalken 3 kap 5 §. I den mån
riksintressena för yrkesfiske och friluftsliv inte är förenliga bör sportfiskets intressen prioriteras. Riksintressets avgränsning omfattar även områden som saknar intresse för fiskenäringen.
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Förutsättningar och planförslag
Bakgrund
Karlstads läge vid Vänern och Klarälvsdeltat är en viktig konkurrensfördel, där
framför allt tillgängligheten till Vänern kan ökas väsentligt. Den fördjupade översiktsplanen för Västkust pekar på möjligheten att skapa viktiga förbindelser mellan
Karlstad-Vänern och Bergvik-Zakrisdal samt att komplettera med framför allt bostäder och service, eftersom området gränsar till ett stort antal arbetsplatser och
handel inom Bergvik, Zakrisdal och Gräsdalen.
Inom Västkustområdet finns flera nybyggda eller påbörjade områden med småhus
(Zakrisdalsudden, Zakrisdals villaområde och Kartberget). Planering pågår även
inom Zakrisdals verksamhetsområde (industri/verksamheter och bostäder) och
Zakrisdal östra (idrott och skola).
Katrinberg utgör första etappen inom Grundviken, som är en del av Västkustområdet.

Ungefärligt planområde markerat på översiktsbilden ovan

Plandata
Planområde och angränsande områden
Planområdet är ca 50 hektar stort (inklusive vattenområden) och ligger i anslutning
till Vänern, ca 6 kilometer väster om Karlstads centrum. Bebyggelseområdet ligger
mellan Bergviks villaområde samt det nya villaområdet på Zakrisdalsudden. Planområdet gränsar även till Zakrisdals verksamhetsområde, privatägda fastigheter söder om handelsområdet och kvarteret Riksdalern samt genom nya gatuanslutningar
till Bergviks handelsområde och Ullebergsleden.
Markägande
Planområdet består till största del av kommunal mark; Zakrisdal 1:1, Bergvik 1:32
och Gräsdalen 1:1. Planområdet berör även delvis Riksdalern 3 som är privatägd
mark.
Nyttjanderätt, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning finns vid kvarteret Riksdalern för gemensam infart, parkering, ledningar mm.
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Ledningsrätt finns till förmån för Fortum Distribution AB gällande luftburen kraftledning genom området samt för markförlagd ledning söder om Bergviks handelsområde.
Nyttjanderättsavtal gällande en 7 meter bred markremsa söder om Bergviks handelsområde (Gräsdalen 1:1) finns till förmån för fastigheterna inom Bergviks handelsområde för bibehållande av befintlig brandväg, kommunikationsytor, diken och
dagvattenledningar. I det fall nyttjanderätten i sin helhet eller i någon del detaljplaneläggs ska nyttjanderätten upphöra att gälla, vid den tidpunkt som detaljplanen
vinner laga kraft.
Nyttjanderätt finns även till småbåtshamn och pir inom planområdet (Zakrisdal
1:1). Nyttjanderätten upphör från och med den dag detaljplanen för Katrineberg
vinner laga kraft.
Markavvattningsföretag för landerierna Grundviken och Katrineberg finns från år
1923. Markavvattningsföretaget är fortfarande juridiskt gällande.
Historik
Följande historiska beskrivning är hämtad från Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal
(Värmlands Museum, 2008).
Under sten- och bronsåldern var stora delar av området täckt av vatten. Marken representerar därmed inte några boplatslägen eller liknande.
Marken inom området tillhörde under 1400-talet hemmanet Södra Våxnäs. År 1633
donerades Södra Våxnäs till stadens invånare och blev stadsäga. Stadsägorna fungerade som försörjningsområden för invånarna inne i staden och användes för husdjurshållning, kålgårdar, trädgårdar, åkermark osv. De marklotter som låg intill
Vänern innehöll även fiskerättigheter och möjligheter att bedriva vasslåtter. Under
1800-talet blev det möjligt för stadens förmögna borgare att köpa större markområden för jordbruk. Ofta lät de uppföra herrgårdsliknande byggnader i anslutning
till de större markområdena och på så sätt uppstod de första landerierna inom
stadsägorna. Inom planområdet uppfördes landeriet Katrineberg 1857.
Under 1930-talet styckades tomter av från gården Katrineberg, för att brukas som
sommarstugetomter. Samma årtionde kom den lagstadgade rätten till semester,
varefter fler hade möjlighet att ta sig ut i naturen.
Under andra världskriget byggdes en ammunitionsfabrik på Zakrisdal (intill planområdet). I samband med etableringen av fabriken på Zakrisdal revs gården Katrineberg samt de flesta sommarstugorna på udden, efter ett beslut som innebar att en
skyddszon skulle tas upp i anslutning till ammunitionsfabriken. Pirar anlades vid
Vänern (och finns fortfarande kvar inom planområdet) till förmån för fabriksarbetarna. Naturmarken inom planområdet och resterande Grundviken (norr om planområdet) nyttjades för rekreation av arbetarna och motionsspår anlades.
Den sprängtekniska verksamheten inom Zakrisdal avslutades på 1990-talet. Det aktuella planområdet har sedan dess fortsatt att utgöra ett natur- och rekreationsområde för angränsande fastigheter, men varit relativt otillgängligt för allmänheten.
Markanvändning
Området är idag inte planlagt och består främst av naturmark.
Planförslag
Den huvudsakliga markanvändningen inom Katrineberg är bostäder (B). Inom bostadsområdet längst ut på udden tillåts även handel i bottenvåningen (B1). Planförslaget rymmer totalt ca 500 bostäder. Inom naturområdet vid vattnet samt vid småbåtshamnen finns möjlighet att bygga restaurang, kafé, spa, föreningsstuga eller friluftsstuga/värmestuga (C1N1), dvs publika verksamheter som lockar besökare och
främjar friluftslivet.
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Inom området finns plats för skola och förskola (S). Skoltomten är tilltagen så att
den kan inrymma både skola (6-9 år) och förskola (1-5 år). Vid infarten från Ullebergsleden finns möjlighet att bygga ut handelsområdet vid kvarteret Riksdalerns
med ytterligare handel (H) eller kontor (K).
Inom planområdet finns mark reserverad för markparkering (P) och parkeringshus
(P1). Vid den befintliga piren finns markanvändningen småbåtshamn (V1). Planområdet korsas av en luftburen kraftledning (E1). Det finns två stycken pumpstationer
för spillvatten (E2) och en transformatorstation (E3).
Allmän mark inom Katrineberg utgörs framför allt av naturmark (NATUR). Längst
ut på udden får mindre anläggningar för friluftslivet, t ex badplats, finnas inom naturmarken (NATUR1). Inom planområdet finns även parkmark (PARK). Vid
parkytan närmast småbåtshamnen får en mindre byggnad på 150 kvadratmeter för
parklek uppföras (PARK1). Gatunätet inom planområdet utgörs av lokalgator
(LOKALGATA), med undantag för en liten bit av Ullebergsleden som är en huvudgata (HUVUDGATA). Marken vid småbåtshamnen är en allmän torgyta
(TORG).
Inom vattenområdet finns möjlighet att anlägga en småbåtshamn (W1), bryggor
(W2), samt kallbadhus, bastu och bryggor (W3). Inne i viken får vassmosaik göras
samt spänger och fågeltorn byggas (W4). Övrigt vattenområde ska vara öppet vatten (W5).
Bebyggelse och begränsningar av markens bebyggande
Intill den befintliga skogsvägen/grusvägen som leder mellan Zakrisdals verksamhetsområde och Katrineberg ligger en förrådsbyggnad, som uppfördes för ammunitionsfabrikens räkning. Förrådet byggdes 1972 och användes till förvaring av explosiv vara.
Ute vid vattnet ligger två stycken sommarstugor med tillhörande förrådsbyggnader.
Ingen av byggnaderna är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram.
Planförslag
Byggnader får uppföras med (exempelvis) högst två våningar (II). Inom vissa områden finns även ett lägsta respektive högsta antal våningar, t ex tre till fem våningar (III-V). Syftet med att ange ett lägsta antal våningar är att undvika småhusbebyggelse på platsen, eftersom småhus tenderar att privatisera ett område i högre
grad. För tekniska anläggningar anges en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter
(<4.5>) och för handel/kontor anges en högsta totalhöjd i meter över nollplanet
(<<68>>).
Huvudbyggnad för friliggande hus ska uppföras minst 4 meter från fastighetsgräns
(generell bestämmelse).
Inom områden för flerbostadshus begränsas största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (e1), med anledning av att behålla en viss luftighet i området samt säkerställa att det finns möjlighet till gemensamma gårdsmiljöer (för bl a cykelparkeringar, dagvattenhantering mm). Byggnadsarea är den yta bebyggelsen upptar på
marken. Inom småhusområden begränsas istället största bruttoarea i procent av fastighetsarea (e2). Bruttoarea inkluderar de olika våningarna i bebyggelsen och är
därmed flexiblare, dvs området kan bli lågt och tätt eller lite glesare med lite högre
småhus. Bebyggelsen på udden begränsas genom största byggnadsarea i m2 (e3), för
att ange en fast byggnadsvolym inom naturområdet.
Vid infarten från Ullebergsleden ska huvudbyggnad inom området för handel/kontor placeras i gräns med förgårdsmarken i söder, mot den nya infarten (p1).
Eftersom detta blir infarten till det nya bostadsområdet (och i framtiden till den nya
stadsdelen) är det viktigt att inte skapa en sluten fasad i gatunivå.
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Inom mark med prickar får inte byggnad uppföras (::::) och inom korsmarkerad yta
får endast garage och förråd uppföras (+++).
Inom området för handel/kontor ska delar av marken vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för infart (g) samt för allmänna underjordiska ledningar (u).
För bostadsområdet inom delar av den ena nyckelbiotopen ställs högre krav på utformning av marken. Parkering får inte finnas inom den ”byggbara” ytan, med undantag för parkeringsplatser för rörelsehindrade (ej parkering).
För bestämmelser gällande kulturmiljö, cykelparkeringar, dagvattenhantering, buller, översvämning mm se respektive rubrik nedan.
Kulturhistoriskt intressant miljö
Inom Katrineberg finns sedan tidigare en fornlämningsliknande bildning registrerad i fornlämningsregistret (RAÄ 51). I samband med Kulturmiljöutredning vid
Zakrisdal (Värmlands Museum, 2008) gjordes en arkeologisk inventering där det
fornlämningsliknande objektet besöktes. Ingen ny bedömning gjordes av objektet
och beskrivningen fornlämningsliknande kvarstår därför. Därmed krävs inga ytterligare antikvariska åtgärder inför eventuella exploateringar i anslutning till RAÄ
51.
Vid ovanstående nämnda inventering påträffades ett antal kulturhistoriska lämningar inom planområdet. Lämningarna är inte skyddade enligt kulturminneslagen,
men utgör spår och markörer i landskapet, som berättar om de aktiviteter som förekommit i området under historisk tid. De består av husgrunder, terrasser, kallkällare, källargrunder, stengärdesgårdar samt en bunker. Ett fåtal miljöer framträder tydligare än andra vad gäller deras förmåga att ge upplevelser och bidra till ett ökat
kunskapsläge kring områdets kulturhistoria. Dessa miljöer innehåller lämningar
som har eller kan komma att få höga upplevelse- och kunskapsvärden.
I kraftledningsgatan påträffades husgrunden efter landeriet Katrineberg, som till
stora delar är överväxt med sly. Strax intill husgrunden påträffades en stengärdesgård och 150 meter öster om denna ligger ytterligare två stengärdesgårdar, vilka
kan kopplas till åkerbruket från 1800-talet och 1900-talets första hälft. Dessa lämningar bedöms ha höga värden och utgörs av objekt 35 och 38, se kulturmiljöutredningen.
Merparten av de objekt som påträffades utgör lämningar från det tidigare sommarstugeområdet. Objekten 1, 3, 7 och 45 (enligt kulturmiljöutredningen) består av
husgrunder och kallkällare och bedöms ha höga värden. Dessa ligger norr och
nordost om befintliga pirar.
På en mindre höjd i alkärret (innanför viken, öster om kraftledningen) påträffades
en bunker, bestående av kallmurade stenar över en betongbunker med tillhörande
kallmurad löpgrav i vinkel. Bunkern är en militär anläggning och utgör en god representant för områdets historia. Den berättar om orostider, vilka resulterat i behovet av ett närförsvar av den f d ammunitionsfabriken. Bunkern bedöms ha ett högt
värde.
Planförslag
Några av de miljöer och objekt som i kulturmiljöutredningen har pekats ut med
höga värden har skyddats i detaljplanen. Dessa kulturhistoriska lämningar ska bevaras och synliggöras (q). Lämningar som ska bevaras ligger inom naturmark, med
undantag för husgrunden efter landeriet Katrineberg som ligger inom kraftledningsgatan.
Mark och geoteknik
Planområdet består till stora delar av skogsmark. Området innehåller en skogsdamm, en bäck, våtmarker och områden med berg i dagen. Planområdet är småku-
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perat och sluttar svagt ner mot Vänern. Högsta punkten ligger på ca +57 och lågpunkten vid bäckens mynning ligger på ca +44.
Enligt jordartskartan består stora delar av marken av berg med ett tunt jordtäcke.
Några mindre områden består av morän. Längs Grundviksbäcken och inom våtmarksområdena består marken av lera. Några mindre ytor består av torv eller tunt
torvtäcke, bl a söder om Bergviks handelsområde.
Planförslag
Utfyllnader behöver ske inom delområden med hänsyn till översvämningsrisken, se
Störningar, hälsa och säkerhet/Översvämning.
Grönstruktur
Katrineberg har ett skogsbestånd som (med några undantag) har generellt höga naturvärden. Eftersom området tidigare har fungerat som skyddsområde till den f d
ammunitionsfabriken, så har inget traditionellt skogsbruk skett inom området.
Frånvaron av normal skogsskötsel, som återkommande gallringar mm, har gjort att
flera av de äldre skogarna uppvisar karaktärer och strukturer som idag är ovanliga
ute i produktionsskogarna. Enligt skogsstyrelsens inventering (Skogsstyrelsen Rapport, 2012-10-15) bedöms de äldre skogsbestånden sammantaget vara av den karaktären att de kan betraktas som skogsbiologiska värdekärnor1. Inom området
finns ett antal nyckelbiotoper2.
Området innehåller ett antal rödlistade arter3 samt signalarter4. De artfynd som
gjorts indikerar tillsammans med de olika element skogarna hyser att fler sällsynta
arter kan/bör finnas.
För utförligare beskrivning av befintliga naturvärden samt påträffade arter, se
skogsstyrelsens rapporter samt miljökonsekvensbeskrivningen.
Planförslag
Inför granskningsskedet av detaljplanen ska fördjupade naturinventeringar ske
inom de områden som föreslås exploateras. För nyckelbiotoper och rödlistade arter
se nedanstående rubrik.
Större delen av områdets kvarvarande grönstruktur utgörs av naturmark (NATUR).
Naturmarken kan innehålla motionsslingor, spänger mm och kräver ingen särskild
skötsel. Längst ut på udden får mindre anläggningar för friluftslivets syften finnas
inom naturmarken (NATUR1). Inom detta område kan det vara aktuellt med en
badplats, grillplats, cykelparkeringar mm. En stor del av naturmarken intill stranden består av naturliga våtmarker och sumpskogar (våtmark). Dessa våtmarker är
en tillgång i det föreslagna dagvattensystemet genom att fördröja och rena dagvattnet innan det släpps ut i Vänern.
Inom Katrinebergsområdet finns även några föreslagna parkområden (PARK),
som framför allt är iordningsställda grönytor. Parken närmast småbåtshamnen får
1

En skogsbiologisk värdekärna är ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och skogsstyrelsen bedöms
ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand avses
ett område som med avseende på beståndsstruktur och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, signalarter
och andra skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en given delmängd. (Skogsstyrelsens beskrivning)
2
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och
fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för fauna och flora. I nyckelbiotopen finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. (Skogsstyrelsens beskrivning)
3
Rödlistade arter är arter som är hotade till sin långsiktiga överlevnad och som är upptagna på en, av Naturvårdsverket
fastställd, lista. (Skogsstyrelsens beskrivning)
4
Signalarter är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när man försöker urskilja skogsmiljöer
med höga naturvärden. Förekomsten av en eller flera signalarter är ofta tecken på att biotopen är avvikande och därmed
kan vara en nyckelbiotop. (Skogsstyrelsens beskrivning)
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även innehålla en mindre byggnad på 150 m2 för parklek (PARK1). Inom parkerna
ska ett öppet dagvattensystem anläggas (dagvatten). Dagvattensystemet kan bestå
av diken, kanaler, dammar eller mångfunktionella ytor som får översvämmas vid
behov. Vegetation och infiltration är delar av systemet. I parken närmast småbåtshamnen ska en större allmän lekplats anordnas (lek). Mark inom de olika parkområdena får även upplåtas för odling (odling). Odlingen får inte privatisera parken
utan ska vara tillgänglig för allmänheten (till skillnad från traditionella koloniområden) och får t ex inte hägnas in.
Inom parkmark bör det finnas utrymme för plana gräsytor som kan nyttjas för
spontanidrott, t ex brännboll eller fotboll. Den plana ytan skulle även kunna spolas
till is på vintern för att nyttjas av mindre barn till skridskoåkning. Ytans storlek bör
vara ca 20 x 40 meter.
Nyckelbiotoper och rödlistade arter
Katrineberg innehåller sex stycken nyckelbiotoper (Skogsstyrelsens rapporter,
2012-10-15 och 2009-03-02). Nyckelbiotoperna är av varierande karaktär. I zoner
vid vattnet finns fuktiga områden med gott om död ved i olika former. Dessa nyckelbiotoper innehåller de rödlistade arterna stekelbock och mindre hackspett. Längre
in i området finns barrblandskog med ståndortsvariationer och inslag av hällar,
gläntor och små kärr. Denna nyckelbiotop innehåller den rödlistade arten tallticka.
Inne i området finns även ett lövträdsdominerat område på f d kulturmark. Nyckelbiotopen är en avvikande skogstyp i området och viktig för hålbyggande arter och
arter kopplade till lövträd och död ved.
För ytterligare beskrivning av nyckelbiotoper och rödlistade arter se Skogsstyrelsens rapporter eller miljökonsekvensbeskrivningen. Nyckelbiotopklassning utgör
inget lagstadgat skydd.
Planförslag
Alla nyckelbiotoper (med undantag för en) ligger inom naturmark i detaljplanen.
De nyckelbiotoper som består av våtmarker har även fått en buffertzon bestående
av naturmark, mellan kvartersmark för bostäder/skola och nyckelbiotoperna. Buffertzonen möjliggör en eventuell gallring av naturen närmast bostäderna (pga riskträd, skugga mm), utan att nyckelbiotopen ska behöva påverkas.
Den nyckelbiotop som ligger mitt i planområdet kommer delvis att bebyggas med
bostäder och gata. Bostadsområdet på den norra sidan av gatan har därför fått högre
krav på utformning. Inom detta område får inte parkeringsplatser anordnas (med
undantag för parkeringsplatser för rörelsehindrade) och exploateringsgraden är lägre än i övriga flerbostadsområden. Småhusbebyggelse tillåts inte inom detta bostadsområde, med syftet att undvika privatisering av närområdet. Högsta andelen
hårdgjord yta (inklusive byggnader) är begränsad till 40 % av fastighetsarean (n1),
och övrig mark ska utgöras av naturmark. Inför granskningsskedet av detaljplanen
ska en fördjupad naturinventering av det berörda området göras, för att eventuellt
precisera byggnadernas placering (t ex om något särskilt träd/dunge inom kvartersmarken ska bevaras).
För att skydda övriga nyckelbiotoper (inklusive den del som inte exploateras mitt i
planområdet) föreslås att biotopskydd eller naturreservat bildas för dessa områden.
Biotopskydd/naturreservat är långsiktiga juridiska skydd där åtgärder som skadar
naturen eller marken inte får utföras. Det kan innebära att man inte får t ex avverka,
gallra eller dika inom dessa områden.
Generellt biotopskydd
Inom planområdet finns en mindre skogsdamm, småvatten, som omfattas av det
generella biotopskyddet enligt miljöbalken, MB 7 kap 11 §. Under våren 2011
gjordes en inventering av groddjur i dammen (Bedömning av tre småvatten inom
området för planprogrammet Grundviken, Karlstads kommun 2011). Syftet med
inventeringen var att kartlägga vilka groddjur som förekommer samt bedöma små-
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vattnets värde för groddjurspopulationen. Dammen bedöms ha bra förekomst av
mindre vattensalamander och är en bra reproduktionslokal för groddjuren.
Groddjur lever i s k metapopulationer, vilket betyder att de behöver ha flera småvatten i sin närhet.
Planförslag
Skogsdammen ligger kvar inom naturmark (söder om skolan/förskolan). Naturområdet hänger även ihop med våtmarksområdena vid stranden samt parkerna med
öppen dagvattenhantering. Skogsdammen ska inte anslutas till dagvattensystemet.
Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Det finns inga gator inom planområdet.
Trafikflödet är 15 500 fordon/årsmedeldygn på Bergviksvägen och 7 000 fordon/årsmedeldygn påUllebergsleden. Ullebergsleden har mycket tung trafik som
ska till industrier inom Hammarö kommun.
Planförslag
Planområdet (exklusive handel/kontor vid kvarteret Riksdalern) beräknas generera
ungefär 2 500-3 000 fordon/årsmedeldygn. Målpunkter som småbåthamn, badplats,
naturområden, restaurang mm, innebär förmodligen besökare som inte bor inom
området. Ambitionen är att utbyggd kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar
ska minska bilanvändandet, men dessa besöksmål kommer även att alstra biltrafik
från övriga delar av staden.
Detaljplanen möjliggör en tillfällig markanvändning vid infarten från Ullebergsleden (PARK[LOKALGATA]). Markområdet är planlagt för parkmark, men får
tillfälligt användas för lokalgata, infart. Den trafik som genereras från planområdet
kan klaras genom en enkel utfart mot Ullebergsleden. Utfarten samordnas med utfart från kvarteret Riksdalern, för att inte skapa för många korsningar på Ullebergsleden.

Tillfällig korsning mot Ullebergsleden, skiss WSP
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När framtida etapper inom Grundviken eller Zakrisdal byggs krävs en större trafikplats vid Ullebergsleden. Nedanstående skiss är ett förslag på hur en sådan lösning
skulle kunna se ut (den ingår inte i aktuell detaljplan). En större, oval, cirkulationsplats samordnar alla utfarter från Gräsdalen, Zakrisdal, Grundviken/Katrineberg
och Riksdalern mot Ullebergsleden.

Framtida cirkulationsplats vid Ullebergsleden, skiss WSP

Gatunätet inom planområdet utgörs av lokalgator (LOKALGATA), med undantag
för en liten bit av Ullebergsleden som är huvudgata (HUVUDGATA). All gatumark enligt plankartan är allmän mark. Tillfartsgatan från Ullebergsleden ner till
småbåtshamnen ska innehålla en separat gång- och cykelväg (gc-väg) samt kollektivtrafik.
Gatumiljöer ska utformas med avseende på 1) gång- och cykeltrafiken, 2) kollektivtrafiken och 3) biltrafiken (i nämnd ordning) utan att trafiksäkerheten riskeras.
Olika typer av lösningar kan bli aktuella med hänsyn till beräknat antal fordon,
läge, målpunkter etc. Hänsyn ska tas till hållplatslägen innan placering av in-/utfart
till kvartersmark. Hållplatslägen, cykelparkeringar och gångpassager ska tas med
tidigt i projektering av gatan.
Den större lokalgatan är 15,5 meter bred och innehåller trottoar (2,25 m), körfält (7
m), skiljeremsa för hantering av snö och dagvatten (2,75 m) samt en separat gångoch cykelväg (3,5 m). Skiljeremsan bör utformas med inspiration från naturen, t ex
med sten, marktäckande växter eller grupper av låga växter. Eftersom det finns
mycket natur sparad längs med lokalgatan har den inte gjorts tillräckligt bred för att
innehålla gatuträd. Vid hållplatslägen och cykelparkeringar kan skiljeremsan (med
dagvatten) på kortare sträckor överbyggas.

Gatusektion för den större lokalgatan (trottoar, körfält, skiljeremsa, gång- och cykelväg)

18

Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Katrineberg

De mindre lokalgatorna är åtta meter breda. På dessa gator sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik, dvs det finns inga separata gång- och cykelbanor.
Vid småbåtshamnen finns en torgyta (TORG) som också är allmän mark. Eventuell biltrafik ska ske på de gåendes villkor. Torget ska vara öppet för tillfälliga
(mindre) evenemang. Inom torgytan kan höjdskillnader tas upp genom ramper,
trappor eller kajkant.
Inom området finns mark reserverad för markparkering (P). Dessa parkeringsanläggningar utgör kvartersmark (dvs är inte allmän mark) och ska framför allt nyttjas för de publika funktionerna i området; restaurang, småbåtshamn, park/natur,
badplats etc. Inom området finns även mark reserverad för parkeringshus (P1). Parkeringshusen ska i första hand nyttjas för boendeparkering. Här kan med fördel
även bilpool för området finnas.
För planområdet ska gällande parkeringsnorm för Karlstads kommun användas.
Stadsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag på att ta fram en ny parkeringsnorm,
vilket betyder att kravet på minsta antalet parkeringar för bilar kan komma att ändras under genomförandet av detaljplanen. Den nuvarande parkeringsnormen saknar
norm för t ex skola, förskola och restaurang. Om det vid genomförandet av detaljplanen inte finns någon ny parkeringsnorm som innehåller den typen av verksamhet får bedömning göras i varje enskilt fall. Den nu gällande parkeringsnormen för
Karlstads kommun anger 8-10 bilparkeringsplatser/1000 m2 bruttoarea för bostäder
i områden utanför Tingvallastaden. Det exakta antalet parkeringsplatser beror på
typ av bostad, närhet till kollektivtrafik, närhet till service etc. Parkeringar ska lösas inom kvartersmark.
Gång- och cykeltrafik
Det finns ingen gång- och cykelväg inom området idag.
Det finns en befintlig skogsväg/grusväg från Bergviks villaområde som leder ner
till de befintliga pirarna och sommarstugorna på udden. Vägen leder även mot Zakrisdals verksamhetsområde, men framkomligheten begränsas av ett stängsel i fastighetsgräns.
En relativt ny gångstig är anlagd längs med Grundviksbäcken, den leder från Ullebergsleden ner mot udden och ansluter till den befintliga grusvägen i området. Genom alkärret vid viken har en spång byggts, som förbinder Zakrisdalsudden med
Katrineberg.
Utanför planområdet finns gång- och cykelvägar längs Bergviksvägen och genom
Gräsdalen mot centrum.
Planförslag
Ovan nämnda skogsvägar/gångstigar ligger kvar inom naturmark i planförslaget
och kan nyttjas för gång- och cykelnätet i området. Separat gång- och cykelväg ska
finnas längs tillfartsgatan (gc-väg).
Vid Ullebergsleden får en gång- och cykeltunnel (tunnel) anläggas under leden, för
att skapa en säker passage för oskyddade trafikanter mellan Katrineberg och Gräsdalen.
För att cykeln ska fungera som ett bra alternativ till bilen måste det erbjudas goda
möjligheter för cykelparkering. Vid hållplatserna för kollektivtrafik samt på torgytan vid småbåtshamnen ska cykelparkeringar anordnas (cpl) inom allmän mark.
I kommunens nu gällande parkeringsnorm saknas en norm för cykelparkeringar.
För Katrineberg har därför en separat cykelparkeringsnorm för bostäder tagits
fram, i syfte att främja cykelanvändandet. Cykelparkeringar ska i fråga om läge
prioriteras framför bilparkeringar. Inom kvartersmark ska cykelparkeringar anordnas (generell bestämmelse) enligt nedanstående norm.
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Flerbostadshus:
(cpl = cykelparkeringsplatser, lgh = lägenheter)

•

2,25 cpl/lgh utomhus i nära anslutning till bostadens entré

•

2,0 cpl/lgh i förrådsutrymme (i anslutning till bostaden)

Grupphusbebyggelse (småhus):
•

Cykelparkering i förrådsutrymme ska redovisas enligt ovanstående, om
inte garage/carport tillhörande bostaden finns (på egen fastighet eller inom
gemensamma parkeringsytor)

Villor:
•

Cykelparkering för villabebyggelse sker på den egna fastigheten efter eget
behov

För övriga ändamål som skola, förskola, restaurang, friluftsstuga samt busshållplatser ska bedömning göras i varje enskilt fall (alternativt om en framtida ny parkeringsnorm för kommunen innehåller en cykelparkeringsnorm för dessa ändamål).
För exempel på utformning och placering av cykelparkeringarna se gestaltningsprogrammet.
Katrinebergsområdet innehåller en del av det planerade ”Västkuststråket”, som är
ett promenadstråk längs med Vänerns strand. På lång sikt planeras ”Västkuststråket” binda ihop Dingelsundet med Skutberget, via Göteborgsudden, Zakrisdalsudden, Katrineberg och Bergviks udde. Inom planområdet möjliggörs promenad
längs grusvägar, gångstigar och spänger och det finns flera målpunkter så som
småbåtshamn, möjlighet till badplats, eventuellt kafé eller restaurang mm. Stråket
passerar även flera områden med värdefull natur.
Kollektivtrafik
Det finns ingen kollektivtrafik i området idag.
Stadsbusslinje nr 1 angör Bergvik köpcenter och Ikea via Hagalundsvägen. Busslinje nr 4 angör Bergvik köpcenter via Våxnäs och Gräsdalen.
Planförslag
Planområdet ska försörjas med kollektivtrafik från början för att skapa goda resvanor. Buss ska ansluta från Bergviks köpcenter och vidare ner mot Katrineberg.
Längs med tillfartsgatan ska hållplatser med väderskydd anordnas (hpl) vid skolan/förskolan, bostadsområdet mitt i området samt vid den större vändplanen vid
småbåtshamnen. Hållplats ska även anordnas vid infarten från Ullebergsleden, i
närheten av läget för handel/kontor, men eftersom det i dagsläget är oklart när i tid
detta blir aktuellt anges inget läge i plankartan. Hållplatser kan även anordnas inom
gatumark där det inte är angivet i plankartan. Vid kommande etapper av Grundvikenområdet kommer hållplatslägen även att anordnas längs de två tillfartsgatorna.
Hållplatserna ska utformas med avseende på 1) gång- och cykeltrafiken, 2) kollektivtrafiken och 3) biltrafiken (i nämnd ordning) utan att trafiksäkerheten riskeras.
Olika typer av lösningar kan bli aktuella med hänsyn till beräknat antal fordon,
läge, målpunkter etc.
Vattenområde
Vattenområdet är inte planlagt (med undantag för den del som gränsar mot småbåtshamnen på Zakrisdalsudden).
Inom planområdet finns en befintlig småbåtshamn med två pirar.
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Planförslag
Inom vattenområdet vid de befintliga pirarna tillåts användningen småbåtshamn
(W1). Karlstads kommun har idag brist på båtplatser och den föreslagna småbåtshamnen kan bidra med båtplatser både till boende inom området och till övriga
Karlstad, mot Vänern i västerläge.
Väster om piren samt ute på udden tillåts anläggning av bryggor (W2), exempelvis
badbryggor, ”solbryggor” eller för tillfällig angöring med båt. Båttrafik ska pga
djupförhållanden ledas söder om W2-området (söder om en ö som ligger utanför
planområdet), dvs båtar ska inte passera närmast udden.
Inom området (W3) får kallbadhus, bastu och bryggor anläggas.
Längst inne i viken finns relativt kraftig vegetation av vass. I vassen tillåts vassmosaik samt spänger och fågeltorn (W4).
Övriga vattenområden ska utgöras av öppet vatten (W5).
Strandskydd
Planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter, enligt miljöbalken 7
kap. 14 §. Det pågår en översyn av det utökade strandskyddet i länet hos länsstyrelsen, dvs strandskyddet mellan 100 och 300 meter från strandlinjen. Det generella
strandskyddet i Sverige är 100 meter. Runt Vänern varierar strandskyddets bredd
mellan de olika kommunerna.
Frågan om upphävande av strandskyddet ska prövas när detaljplanen upprättas.
Landområdet inom det aktuella planområdet har idag begränsad tillgänglighet för
det allmänna friluftslivet. Stigar, spänger och skogsvägar ansluter till det nybyggda
villaområdet på Zakrisdalsudden samt Bergviks villaområde och en ny gångstig är
anlagd längs Grundviksbäcken från Ullebergsleden. Området utgör framför allt ett
rekreationsområde för närboende.
Området besitter höga naturvärden bestående av flera nyckelbiotoper och signaloch rödlistade arter.
Planförslag
Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet (a2), se även nedanstående illustration.
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Skrafferingen visar de områden där strandskyddet föreslås upphävas

Skäl för upphävande av strandskyddet är att området ”behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”
samt att anläggningen ”för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området” (miljöbalken 7 kap. 18c § punkterna 3 och 5).
Katrineberg utgör första etappen i den framtida stadsdelen Grundviken och är en
del av Västkustområdet. Området har i flera tidigare kommunala ställningstaganden pekats ut som ett exploateringsområde som är viktigt för stadens utveckling
(Översiktsplanerna 1997, 2006 och 2012, Fördjupad översiktsplan för Västkust
2007 samt planprogram för Grundviken 2009). Översiktsplanen pekar på Karlstads
läge vid Vänern som en viktig konkurrensfördel och har ett mål i att öka tillgängligheten till Vänern ytterligare. Området Västkust pekas särskilt ut för att uppfylla
detta mål.
Området kan bidra till att skapa attraktiva bostadslägen vid Vänern, vilket är av
stor vikt för stadens tillväxt. Ett av de övergripande målen i Karlstads strategiska
plan är att kommunen ska ha god planberedskap för bostäder samt skapa attraktiva
boendemiljöer med blandad bebyggelse, i syfte att locka fler människor till att vilja
leva och bo i Karlstad.
Det är angeläget att nya bostadsområden planeras där det finns eller planeras finnas
god kollektivtrafikförsörjning, där det är nära till viktiga målpunkter (t ex handel,
service, skola, fritidsaktiviteter mm) samt där läget är attraktivt för många att bo.
Det aktuella planområdet erbjuder mycket attraktiva boendemiljöer av blandad bebyggelse med närhet till Vänern samt värdefulla naturområden. Området ligger
även på gång- eller cykelavstånd från Bergviks handelsområde med sitt stora utbud
av handel och arbetsplatser. Kollektivtrafik ska försörja området, till att börja med
via Bergviks handelsområde och på sikt ska flera olika busslinjer och det tilltänkta
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Karlstadstråket passera direkt norr om bebyggelseområdet (inom Grundviken).
Planområdet ligger i direkt anslutning till flertalet arbetsplatser inom Bergvik,
Gräsdalen och Zakrisdal och på ca 6 kilometers avstånd från Karlstads centrum.
Inom planområdet planeras service i form av skola och förskola.
En exploatering i området bidrar ekonomiskt till möjligheten att göra satsningar för
att tillgängliggöra stranden för det allmänna friluftslivet. Småbåtshamn, badplats,
bryggor, spänger och naturområden bidrar till att stärka friluftslivet både på land
och i vatten. Publika besöksmål inom strandområdet bidrar till att locka besökare
till området (inte enbart de boende) samt minskar risken för privatisering. Detaljplanen innehåller även en del av det planerade ”Västkuststråket” som är ett promenadstråk längs med Vänerns strand. På lång sikt planeras ”Västkuststråket” binda
ihop Dingelsundet med Skutberget, via Göteborgsudden, Zakrisdalsudden och Katrineberg. I denna första etapp binds Zakrisdalsudden ihop med Katrinebergsområdet genom anläggandet av spänger och promenadstråk genom naturmark.
Alla bostäder inom området ligger mer än 100 meter från strandlinjen, vilket är det
generella strandskyddet i Sverige. Inom strandzonen upp till 100 meter från strandlinjen ligger möjlighet till värmestuga/föreningsstuga, kafé, restaurang, kaj med
småbåtshamn, badplats, bryggor, kallbadhus, parkeringsplatser samt parkmark.
Småbåtshamnen är förlagd till de befintliga pirarna i området och byggrätterna för
värmestuga/föreningsstuga samt kafé ersätter två befintliga fritidsstugor på udden. I
övrigt bidrar det allmänna gatunätet och möjligheten till förbindelse för kollektivtrafik och cykel att området öppnas upp för allmänheten och det rörliga friluftslivet.
Småbåtshamn, bryggor och kallbadhus är anläggningar som för sin funktion måste
ligga vid vattnet.
Området har tidigare varit bebyggt med en större gård och ett antal fritidsstugor.
Vid anläggandet av ammunitionsfabriken på Zakrisdal revs större delen av bebyggelsen och området utgjorde skyddsområde till det militära området. Avsaknaden
av traditionellt skogsbruk har gjort att skogen idag besitter höga naturvärden. Planområdet innehåller flera nyckelbiotoper samt signal- och rödlistade arter. Några av
dessa är direkt kopplade till läget vid vattnet och beroende av fluktuerande vattennivåer, såsom alkärret och strand-/lövsumpskogarna, med stort inslag av död ved
och innehåller flera rödlistade arter samt signalarter. Dessa blöta strandskogar har
helt undantagits från exploatering och är planlagda som naturmark.
Övriga nyckelbiotoper består av ca 100-125 år gammal barrblandskog, hällmarkspartier samt ett lövträdsdominerat område på f d kulturmark. För dessa nyckelbiotoper föreslås att strandskyddet upphävs. Delar av den ena nyckelbiotopen tas i anspråk för exploatering, konsekvenserna av detta beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Övriga nyckelbiotoper bevaras i sin helhet inom naturmark i detaljplanen och föreslås skyddas genom bildandet av biotopskydd eller naturreservat.
Andra områden med liknande höga kvaliteter för stadsbyggande i närheten av Karlstads centrum är Zakrisdal, Jakobsberg och Välsviken. Även dessa områden är utpekade i kommunens översiktsplan för utbyggnad (och till viss del pågår planering)
varför dessa områden inte är några alternativ till Katrineberg. Mer centralt område
med stora kvaliteter är Kanoten, där detaljplanläggning pågår och därför heller inte
är ett alternativ till Katrineberg. På längre sikt kan området kring Lambergstjärnet
frigöras för stadens utveckling, men det kräver stora investeringar i infrastruktur
innan det kan bli aktuellt för förtätning. Andra utbyggnadsområden i norr (Edsgatan) och längre österut (området mellan Alster och Skattkärr) har andra kvaliteter
men kan inte jämföras med det aktuella planområdet i fråga om närhet till handel,
service och arbetsplatser samt möjligheten till ett hållbart transportsystem.
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Tekniska system
Vatten och spillvatten
Vatten- och spillvattenledningar är inte utbyggda inom planområdet. Ledningar
med möjlighet till anslutning finns inom Bergviks handelsområde, Zakrisdal och
Gräsdalen.
Planförslag
Nya allmänna vatten- och spillvattenledningar ska anläggas fram till föreslagna fastigheter inom området. Kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten
ska utökas och omfatta planområdet.
Katrineberg ska försörjas med vatten via ny huvudledning från Gräsdalen. I framtiden, när Grundviken är fullt utbyggt, ska Katrinebergsområdet försörjas från tre
håll; Bergvik, Zakrisdal och Gräsdalen.
Spillvatten ska avledas via nya
pumpstationer (E2) till Gräsdalens
befintliga pumpstation, för vidare
avledning till Sjöstads
avloppsreningsverk. Föreslagen
bebyggelse kan till stora delar klaras
genom ledningar med självfall till
pumpstationerna. Pumpstationerna får
ha en högsta byggnadshöjd på 4,5
meter (<4.5>).
Byggnader längst ut på udden kan
behöva separat pump för avledning av
spillvatten.
Spillvatten (röd linje) ska avledas mot Gräsdalen. Vatten (heldragen blå linje) ska vid utbyggnad av
planområdet dras från Gräsdalen. Vid full utbyggnad av Grundviken ska vatten även dras från Bergvik och Zakrisdal (streckad blå linje).

Vattentryck och brandposter
Planförslag
Eventuellt behöver en tryckzon med högre vattentryck skapas för området, vilket
kräver en tryckstegringsstation. I annat fall ska separat tryckstegringspump för respektive byggnad över fyra våningar anläggas.
Markavvattning
Planområdet berör ett markavvattningsföretag; Grundviken Katrineberg 1923.
Planförslag
Markavvattningsföretaget upphävs, se miljökonsekvensbeskrivningen.
Dagvatten
Vänern (Kattfjorden) är recipient för dagvatten från planområdet. Kattfjorden är
även ytvattentäkt för Sörmons vattenverk och försörjer Karlstads stad och Hammarö kommun med dricksvatten. Ett skyddsområde för vattentäkten har upprättats
enligt länsstyrelsens beslut. Planområdet ligger inom det sekundära skyddsområdet
för ytvattentäkten.
Eftersom planområdet idag främst består av naturmark infiltreras en del av dagvattnet i mark samt tas upp i växter. I övrigt avvattnas stora delar av planområdet
direkt till de våtmarksområden som ligger i strandkanten. Delar av planområdet
avvattnas även mot Grundviksbäcken, som via våtmark mynnar i Vänern.
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Planförslag
Efter exploateringen ska flödet av dag- och dräneringsvatten till recipienten vara i
det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande avrinning, med hänsyn till Kattfjordens betydelse som ytvattentäkt och eventuella föroreningar som kan finnas i
bäckens sediment samt i viken.
Det allmänna dagvattensystemet ska byggas ut och anslutas till fastigheterna inom
planområdet, som kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet kommer som idag att avledas till Grundviksbäcken och/eller till
våtmarksområdena vid Vänern.
I de delar som kommer att fortsätta vara natur- eller parkmark kan dagvattnet infiltreras i marken eller tas upp i växter. Inom kvartersmark bedöms däremot inte någon betydande möjlighet till infiltration finnas. För att få ett oförändrat dagvattenflöde till recipienten ska dagvattnet fördröjas både inom kvartersmark och inom
allmän mark. Öppna dagvattenlösningar med diken, kanaler och dammar ska eftersträvas för att avleda och fördröja flödet, men även för att skapa estetiska mervärden inom bebyggelsen (se exempel i gestaltningsprogrammet).

Illustrationen ovan visar öppen dagvattenhantering i parkmark (blå ytor) och hur dagvatten/flödesstråk från kvartersmark ska avledas mot parkmark (blå pilar).

Föreslagen bebyggelsekaraktär medför att dagvattnet inte behöver renas. Val av ytskikt på byggnader och liknande ska ändå beaktas för att minimera tillförsel av metaller och andra föroreningar på dagvattnet.
För flödesfördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark för bostäder och skola ska fördröjningsdammar/-magasin anläggas motsvarande 70 m3
per hektar hårdgjord yta (generell bestämmelse). Detta motsvarar att 50 % av
dagvattenflödet från de hårdgjorda ytorna ska fördröjas innan det avleds till den allmänna dagvattenanläggningen. Med hårdgjord yta avses hårda tak, asfalt, plattor,
trädäck och grusytor. Eftersom grusytor dels är underbyggda dels lätt kan asfalteras
i framtiden har även dessa räknats in som hårdgjorda ytor, trots att de till viss del
släpper igenom vatten. Det mest effektiva sättet att minska dagvattenavrinningen är
att minska andelen hårdgjord yta samt att bevara befintlig uppvuxen vegetation.
Genomsläppliga material och vegetation bidrar till att dagvattnet infiltreras på platsen. Om åtgärder vidtas inom fastigheten, som t ex anläggande av ”gröna” tak,
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stuprörsutkastare med tät vattenavledare och avledning till gräsyta för infiltration/fördröjning, så kan magasinsvolymen reduceras med motsvarande volym.
Med syfte att minska dagvattenflödet och möjliggöra infiltration på plats finns en
bestämmelse om största tillåtna andel hårdgjord yta inom kvartersmark (n1 och n2).
Dagvatten från allmän gatumark ska fördröjas och kan exempelvis avledas över
svackdiken inom planerad skiljeremsa. Fördröjning krävs även inom den allmänna
dagvattenanläggningen. Inom parkmark (PARK) ska ett öppet dagvattensystem anläggas (dagvatten), med fördröjning i form av permanenta dammar eller mångfunktionella ytor som kan översvämmas vid behov. Inom naturmark (NATUR)
finns även befintliga våtmarker och sumpskogar (våtmark) som är en tillgång i
dagvattensystemet, genom att de fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare ut i Vänern.
Extrema regn och flödesstråk
Planförslag
I det planerade dagvattensystemet saknas kapacitet för extrema regn. Dessa måste
därför avledas via flödesstråk på markytan till recipient. Markytor inom kvartersmark ska höjdsättas så att kraftiga regn kan ytavledas mot anvisad punkt vid fastighetsgräns.
Dräneringsvatten och dämningsnivå
Planförslag
Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledning antingen genom självfall
(om detta är möjligt) eller genom pumpning. Om husgrundsdränering ska anslutas
med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i förbindelsepunkten beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån lika med gatans nivå utanför fastigheten,
vilket innebär att dräneringen ska ligga över denna nivå. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dräneringsledningen ibland kan stå
dämd, måste dräneringsvattnet pumpas och dräneringsledningen förses med backventil eller motsvarande.
El och värme
Elförsörjning är inte utbyggt inom planområdet. Fjärrvärme finns vid Ullebergsleden.
Planförslag
Nya matarledningar för elnät ska anläggas från Karlstad västra mottagningsstation
längs den nya tillfarten från Ullebergsleden. Föreslagen bebyggelse innebär att ett
antal nya transformatorstationer behöver byggas inom planområdet. Planförslaget
innehåller nu endast en transformatorstation (E2), innan granskningsskedet av planen ska detta uppdateras. Transformatorstationerna får ha en högsta höjd på 4,5
meter (<4.5>).
Fjärrvärme ska dras till det nya området. Områdets miljöprofil innebär även att
bergvärmeanläggningar eller solceller kan bli aktuellt.
Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
I Karlstads kommuns översvämningsprogram (2010-06-02) finns riktlinjer för
planläggning. Utgångspunkten för riktlinjerna är att man ska kunna bo kvar i sin
bostad och att då vatten, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska kunna ta
sig till och från bostaden. Funktionskraven gäller även för exempelvis skola och
kontor. Funktionen hos ny bebyggelse och infrastruktur ska klara nivån +46.75
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(RH00 Karlstad) vid Vänern, vilket är 200-årsnivån inklusive en vind- och klimatmarginal.
Delar av planområdet ligger lågt i förhållande till planeringsnivån för översvämning.
Planförslag
På grund av översvämningsrisken ska alla allmänna gator inom planområdet ligga
på en höjd av minst +46.75 (generell bestämmelse). Inom kvartersmark ska funktionen hos huvudbyggnader klara planeringsnivån +46.75 (generell bestämmelse).
Delar av torgytan vid småbåtshamnen ska också klara översvämningsnivån (n3),
för angöring till byggrätten vid torget.
Inom viss kvartersmark får inte källare anordnas (ej källare), med tanke på översvämningsrisken.
Markföroreningar
Provtagningar av sediment i Grundviksbäcken och viken har genomförts i omgångar. Föroreningar har konstaterats i bäcken. För ytterligare information se miljökonsekvensbeskrivningen samt utredningarna Provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP 2006), Kompletterande provtagning av sediment i Grundviksbäcken
(WSP 2009) och Sedimentprovtagning, Grundviken (Sweco 2010).
Planförslag
För närvarande pågår ett projekt där vattenkvaliteten i Grundviksbäcken kontrolleras. Se även miljökonsekvensbeskrivningen.
Kraftledning
Ett kraftledningsstråk med 130 kV luftledningar passerar planområdet. Ledningarna försörjer industrier på Hammarö samt matar en stor del av Karlstads tätort.
Kraftledningsgatan är drygt 35 meter bred mellan de yttersta faslinorna och avger
ett magnetfält.
Enligt kommunens översiktsplan (2012) bör magnetfält vid bostadsbebyggelse inte
överstiga referensvärdet 0,2 µT (mikrotesla). Beräkningar av magnetiska växelfält
från kraftledningar vid Grundviken (Enviromentor, 2010) visar att avståndet från
den västra yttersta fasledningen till en magnetsfältsnivå på 0,2 µT är 32 meter och
från den östra yttersta fasledningen är avståndet 47 meter. För en magnetfältsnivå
på 0,1 µT är avståndet 52 meter (väster) respektive 69 meter (öster).
Enligt starkströmsföreskrifterna ska minsta avstånd mellan mark och lina (för en
130 kV-ledning) vara 6,5 meter om det inte finns detaljplan, respektive 7,5 meter
inom detaljplanelagt område. Ledningarna är byggda så att de precis klarar 7,5 meter i de lägsta punkterna vid dagens markhöjd, med ett undantag där höjden är 6,5
meter.
Planförslag
Kraftledning (E1) passerar planområdet.
Byggrätt för bostäder och skola ligger utanför gränsen för 0,1 µT, dock tillåts uppförande av parkeringshus och uthus/garage närmare.
Lokalgatan som passerar kraftledningsgatan måste höjas för att klara översvämningsninvån, vilket innebär att även kraftledningen måste höjas.
Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller vid nybyggande av bostäder är 55 dBA ekvivalentnivå
utomhus (vid fasad) och 70 dBA maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Den större lokalgatan inom området beräknas ha ungefär 2 500-3 000 fordon/årsmedeldygn. Bullerberäkningar (med den antagna medelhastigheten 40
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km/h) visar att ekvivalentnivån 55 dBA uppnås 20 meter från körfältets mitt. Vid
20 meter från körfältets mitt är maxnivån ca 76 dBA.
Planförslag
Eftersom körfältet inte är centralt beläget i gatumarken har en zon på 10,25 meter
utanför gatumark, på samma sida som gång- och cykelvägen, och en zon på 14,25
meter utanför gatumark på motsatt sida markerats med prickmark, dvs byggnader
får inte uppföras. På så vis klaras boendemiljön med ekvivalentnivån 55 dBA vid
fasad.
Uteplats till bostad (gemensam eller egen) som klarar maxnivån 70 dBA ska anordnas (generell bestämmelse).
Brand
Planförslag
Hus högre än 8 våningar kräver Tr2-trapphus. För att säkra hus upp till 8 våningar
krävs antingen Tr2-trapphus eller tillgänglighet för räddningstjänstens höjdfordon.
Höjdfordon kräver hårdgjorda ytor kring byggnaden, vilket måste samordnas med
maximal andel hårdgjord yta av fastigheten.
Farligt gods
Ullebergsleden är en rekommenderad led för transporter av farligt gods.
Planförslag
-
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Genomförande
I samband med planarbete för Grundviken som ny stadsdel och Katrineberg som
första deletapp pågår ett samverkansprojekt mellan kommunen och fem stycken
framtida exploatörer. Deltagande exploatörer kommer att bli erbjudna maximalt
50 % av tillkommande byggrätter, resterande byggrätter kommer att anvisas av
kommunen som vanligt. Genom samverkan ska parternas olika kunskap, erfarenhet
och goda idéer tas tillvara redan tidigt i planskedet med målet att nå ett bättre helhetsresultat och samsyn kring viktiga frågor. I samverkansprojektet ska bl a ett
hållbarhetsprogram för etappen Katrineberg arbetas fram, som tillsammans med
detaljplanen och dess gestaltningsprogram ska konkretisera hur visionen om ett
område med natur- och miljöprofil ska uppnås (hållbarhetsprogrammet utgör dock
inte en planhandling utan fastställs genom avtal mellan kommunen och exploatör).
Hållbarhetsprogrammet ska behandla bl a energiförbrukning, byggprocessen, materialval, naturhänsyn etc och fastställs i kommande genomförandeavtal.
Organisatoriska frågor
Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanearbete, bygglov,
grundkarta, nybyggnadskarta

Lantmäterimyndigheten

Fastighetsbildning

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Upprättande av samarbetsavtal/markanvisningsavtal eller genomförandeavtal med framtida
exploatör
Anläggande av allmän gatumark,
VA-anläggning, öppen dagvattenanläggning samt byggande och
iordningsställande inom allmän
plats samt småbåtshamn
Höjning av befintlig kraftledning

Miljöförvaltningen

Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken

Karlstad Elnät AB

Anläggande av nya matarledningar
samt byggande av nya transformatorstationer

Karlstads Energi AB

Anläggande av fjärrvärme

Framtida exploatörer

Exploatering inom kvartersmark

Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats (allmänna gator, parkoch naturmark) inom planområdet.
Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen.
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Det hållbarhetsprogram som upprättas för området ska fastställas i kommande genomförandeavtal. Genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och framtida exploatör i syfte att i detalj reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband med exploateringens genomförande.
Anmälan och tillstånd
Ansvar för anmälan eller tillstånd enligt nedan ligger hos den som ansvarar för respektive verksamhet.
Anmälan ska göras till miljönämnden för att bedriva förskola, skola eller fritidshem.
Om bergvärme ska användas ska detta anmälas till miljönämnden innan arbete påbörjas. Vid bedömning ser miljönämnden till helheten i området beträffande anläggande av bergvärme, för att undvika att för många tar ut värme och konkurrerar om
”värmetillgången” i grundvattnet.
Den som ska bedriva badplats ska göra en anmälan till miljönämnden, som är tillsynsmyndighet.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas.
Innan arbete som innebär dammanläggning mm sker ska anmälan göras till miljönämnden som tillsynsmyndighet.
Omprövning/upphävande av befintligt markavvattningsföretag ska ansökas hos
mark- och miljödomstolen.
Anmälan krävs till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen gällande vattenverksamhet.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Planen innebär att nya fastigheter ska bildas inom kvartersmark. Kommunen ansöker om fastighetsbildning gällande kommande exploateringsfastigheter. I övrigt ansöker respektive exploatör om eventuell ytterligare fastighetsbildning.
Vid fastighetsbildning av bostadsmark är det viktigt att beakta anslutningspunkter
till VA samt ytavledningspunkter för dagvatten och extremregn. Gemensamhetsanläggning eller servitut kan bli aktuellt beroende på hur fastighetsbildning görs.
Ledningsrätter, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Befintliga nyttjanderättsavtal gällande småbåtshamn/pirar samt markremsa för
brandväg, kommunikationsytor, diken och dagvattenledningar upphör att gälla när
detaljplanen vinner laga kraft.
Befintliga ledningsrätter gällande starkströmsledning samt luftburen kraftledning
påverkas inte av genomförandet (nya gator kommer att korsa de befintliga ledningsrätterna).
Befintlig gemensamhetsanläggning vid kvarteret Riksdalern ska ändras.
Nya gemensamhetsanläggningar kan behöva bildas inom kvartersmark för parkering, dagvattenhantering, gator, miljöhus eller liknande.
Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att
utökas och omfatta planområdet.
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella planområdet ska finansieras av exploateringens intäkter.
Allmänna anläggningar som är till nytta för flera detaljplaneområden och/eller för
kommunens invånare i stort kan finansieras dels med intäkter i de olika områdena,
dels med skattemedel.
Utbyggnad av matarledningar för elnät samt transformatorstationer bekostas av
Karlstads Elnät AB.
Utbyggnad av fjärrvärme bekostas av Karlstads Energi AB.
Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör.
Avgifter
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov för byggande enligt detaljplan.
Avgift för bygglov tas ut enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.
Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt vid aktuell
tidpunkt gällande taxa.
Tekniska frågor
Schaktmassor
Naturområden inom planområdet får inte användas för upplag av schaktmassor eller annat material, vare sig permanent eller tillfälligt.
Utfyllnader
Kommunen ansvarar för utfyllnader inom allmän plats.
Inom kvartersmark kan kommunen eller exploatör ansvara för utfyllnad, beroende
på läge, upplåtelseform och utbyggnadsform. Detta regleras i genomförandeavtal.
Kraftledning
Kommunen ansvarar för höjning av befintlig kraftledning.
VSD-ledningar samt dagvattenanläggning
Kommunen bygger ut den allmänna VA-anläggningen i området, inklusive en öppen dagvattenanläggning inom allmän platsmark.
En ytavledningspunkt ska anges per fastighet, dit marken inom fastigheten ska luta
för avledning av dagvatten och extremregn.
Exploatören ansvarar för fördröjning av dagvatten inom kvartersmark, enligt detaljplanen.
Elnät
Karlstads Elnät AB ansvarar för utbyggnad av nya matarledningar för elnät, i samband med anläggande av ny gata från Ullebergsleden.
Fjärrvärme
Karlstads Energi AB ansvarar för utbyggnad av fjärrvärme inom planområdet.
Föroreningar
Ansvar för undersökningar och eventuell sanering gällande föroreningar i mark eller vatten ska avgöras i enlighet med miljöbalken, kap 10.
Parkering
Alla parkeringsområden ska regleras enligt civilrättslig lagstiftning.
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Konsekvenser av planförslaget
Kommunen bedömer att det finns risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av planen. En miljöbedömning enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen ska
därför utföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) avgränsas till följande sakfrågor; strandskydd (avseende växtoch djurliv samt det rörliga friluftslivet på land och i vatten), vatten (ytvattentäkt,
vattenskyddsområde, miljökvalitetsnormer för vatten, markavvattning, dagvatten,
översvämningsrisk, markutfyllnader) och natur (rödlistade arter, nyckelbiotoper,
våtmarker, sammanhängande opåverkat område). Övriga konsekvenser av planens
genomförande beskrivs översiktligt här.
Nedanstående konsekvenser diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.
Miljökonsekvenser
Strategisk plan och Översiktsplan
Planen bidrar med att skapa ökad Väner- och vattennärhet för Karlstad genom att
öppna upp området och möjliggöra för publika verksamheter och verksamheter
som främjar det rörliga friluftslivet samtidigt som kommunikationerna till området
avsevärt förbättras. Planen bidrar med attraktiva bostadslägen i närheten av Vänern
och ger samtidigt möjlighet för övriga Karlstadsbor att få del av stranden i västerläge. Planförslaget uppfyller målen för god planberedskap för bostäder samt attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Eftersom bostadsbebyggelsen mot
Vänern i väster idag framför allt innehåller villabebyggelse utgör planen ett tillskott med både lägre och högre flerbostadshus, som bidrar till en ökad mångfald
och ett varierat utbud inom stadsdelarna.
Planförslaget innebär att det nya bostadsområdet får goda möjligheter till hållbara
kommunikationer. Kollektivtrafiken kommer att trafikera området och utrymme
skapas för att främja cykelanvändandet.
Delar av planområdet ligger lågt och måste fyllas ut för att klara kommunens planeringsnivå gällande översvämningar. Genom att vissa utfyllnader sker kommer
bostädernas funktion att klaras även vid en eventuell översvämning. Genom satsningar på dagvattenhantering i området ska vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag
inte försämras.
Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom
100 meters avstånd, som enligt miljö- och klimatstrategin kan vara t ex en grön innergård, en liten dunge, några träd och en bänk eller en gräsmatta. Detaljplanen utgör inget hinder för befintliga bostäder i området när det gäller tillgång till ett sådant grönområde inom 100 meters avstånd. Inom planområdet handlar det mycket
om utformning av kvartersmark. Planbestämmelser gällande högsta andel hårdgjord yta och dagvattenhantering bidrar till möjligheterna att skapa gröna innergårdar.
Ett större grönområde inom 300 meters avstånd ska enligt miljö- och klimatstrategin vara av den karaktären att man går till det för att det är en del av målet med aktiviteten, t ex promenaden, cykelturen, motionen, leken, dagisutflykten mm. Området ska vara av sådan storlek att det fungerar att uppehålla sig i. Eftersom detaljplanen innehåller relativt stora grönområden av skiftande karaktär, både parkområden (med mer iordningsställda grönytor för lek, spontanidrott, odling mm) och naturområden (våtmarker med död ved, barrblandskog med inslag av hällar och, lövträdsområde på f d kulturmark) samt närheten till Grudviksbäcken och Vänern bedöms riktlinjen för ett större grönområde inom 300 meters avstånd uppfyllas både
för de befintliga och för de nya bostäderna.
Ett närströvområde är enligt miljö- och klimatstrategin ett område där man kan
ströva omkring en längre stund och känna att man är i ett naturområde. Enligt över-
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siktsplanen är delar av I2-skogen, Gruvlyckeberget samt Zakrisdalsberget (öster
om Zakrisdals verksamhetsområde) utpekade som närströvområden. Bergviks udde
och Göteborgsudden är i översiktsplanen utpekade som friluftsområden (dvs områden som har besökare från många delar av kommunen) men kan i det här fallet
även räknas som närströvområden. De nya bostäderna ligger inom 30 minuters
promenadavstånd från ett närströvområde. Även om planområdet inte är utpekat
som ett närströvområde eller friluftsområde i översiktsplanen så används det så
idag utav de boende inom Bergvik och Zakrisdal. Vid genomförandet av planen
försvinner området som ett ”närströvområde” för de närboende, men tillgång till
närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd finns fortfarande (t ex Bergviks udde och Göteborgsudden).
Planområdet innehåller höga naturvärden, nyckelbiotoper och rödlistade arter samtidigt som det pekas ut för framtida stadsutveckling i flera kommunala strategiska
beslut (översiktsplan, fördjupad översiktsplan och planprogram). För att en exploatering inom området ska vara möjlig krävs en relativt hög exploatering. En exploatering bidrar även ekonomiskt till möjligheten att göra satsningar för att tillgängliggöra stranden för det allmänna friluftslivet. Den höga exploateringen och bevarande av samtliga höga naturvärden är svår att kombinera, planförslaget innebär
därför att naturvärden går förlorade (se miljökonsekvensbeskrivningen). Planförslaget har anpassats efter var de högsta naturvärdena finns och bevarat dessa. De
höga naturvärden som bevaras föreslås ges ett långsiktigt skydd genom bildande av
biotopskydd eller naturreservat.
Natur- och miljöprofil
Ett genomförande av planen möjliggör publika verksamheter som t ex restaurang
eller friluftsstuga vid Vänern. Naturområdena närmast stranden bevaras för friluftslivets syften. Tillgängligheten till strandområdet och Vänern förbättras genom kollektivtrafik, bra cykelvägar och cykelparkeringar samt bilparkeringar. Möjligheterna till ett vattenanknutet friluftsliv förbättras genom upprustning och anslutning till
småbåtshamnen samt möjlighet till badplats och bryggor.
En exploatering av området innebär att naturområden behöver tas i anspråk. Eftersom området besitter höga naturvärden innebär det även att vissa naturvärden går
förlorade, se stycket ovan och miljökonsekvensbeskrivningen. Inom planområdet
finns en relativt stor andel grönområden sparade samtidigt som planbestämmelser
gällande högsta andel hårdgjord yta och dagvattenhantering kan bidra till gröna
gårdsmiljöer.
Kravet på dagvattenfördröjning bidrar till ett oförändrat flöde ut i Kattfjorden. Det
öppna dagvattensystemet bidrar till estetiska mervärden i stadsbilden och miljöer
som skapar värden för den biologiska mångfalden.
Kollektivtrafik, bra förutsättningar för cykel och dagvattenhanteringen är delar av
områdets miljöprofil. Andra delar kan vara energihushållning, avfallshantering eller materialval, men detta kan inte styras i detaljplanen.
Landskapsbild
Landskapsbilden förändras oundvikligen då naturmark exploateras till nytt bostadsområde. Skog kommer till viss del att ersättas av byggnader, gårdar och parker. Delområden kommer att påverkas genom utfyllnader. Vyn över vattnet kommer att förändras genom att mer iordningställda ytor blir synliga vid stranden, så
som småbåtshamn, bryggor och badplats. Bostadshus kommer att sticka upp över
trädtopparna.
Vid en höjning av kraftledningen ska nya fundament byggas till stolparna och stolparna ska bytas ut med hjälp av en mobilkran. För att komma fram med en mobilkran måste en väg byggas till stolparna inom natur-/parkmarken.
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Stadsbyggnad och kulturmiljö
Området är första etappen inom en ny stadsdel. Stora delar av kuststräckan mot
Vänern i Karlstads västra delar består av villabebyggelse. Genom aktuell plan erbjuds även attraktiva bostadslägen för boende i flerbostadshus eller radhus/parhus.
På så sätt kan det attraktiva läget vid Vänern med närhet till både grönområden och
Karlstads centrum komma fler till del. Samtidigt ges möjlighet till besöksmål i
form av restaurang eller småbåtshamn för övriga Karlstadsbor.
Några kulturhistoriska lämningar av högt värde bevaras och informerar om platsens
tidigare historia. Gårdsnamnet Katrineberg bevaras och får ge namn åt det nya bostadsområdet. Befintliga pirar rustas upp och utökas. Befintliga motionsslingor rustas upp eller nyanläggs. De två fritidshusen på udden ersätts dock av ny exploatering. Många kulturhistoriska lämningar från det tidigare sommarstugeområdet försvinner i och med exploateringen.
Eftersom den första etappen är längst ut på udden, så kan den färdigställas och
slipper på så vis passerande byggtrafik inför kommande etapper. Däremot måste de
boende själva passera byggarbetsplatser när kommande etapper byggs för att ta sig
till sin bostad.
Trafik
Gatan i området ansluter till befintlig vägstruktur vid Ullebergsleden. För kollektivtrafik görs en anslutning via Bergviks handelsområde som innebär att planområdet kan kollektivtrafikförsörjas.
Det befintliga villaområdet i Bergvik får enligt förslaget ingen gatuanslutning mellan Frykmans väg och det nya området. Det kan innebära relativt långa omvägar
för att kunna nyttja service inom det nya bostadsområdet. Befintlig skogsväg/grusväg finns kvar i naturmark och binder ihop områdena. Gångvägar eller cykelvägar kan anläggas i naturmark vid behov.
Den nya bebyggelsen alstrar trafik och därmed ökade utsläpp till luft och buller.
Biltrafiken kommer troligen att belasta Hultsbergsmotet på väg mot centrum.
Areella näringar
Mindre ytor för skogsbruk försvinner i och med genomförandet av denna plan.
Yrkesfiskare i Vänern har under många års tid satt ut ålyngel i Grundviken. Viken
är redan påverkad genom anläggandet av en småbåtshamn vid Zakrisdalsudden.
För ålens uppväxtområde se miljökonsekvensbeskrivningen. Viken utgör en liten
del av Vänern. I den mån riksintressena för yrkesfiske och friluftsliv inte är förenliga bör (enligt översiktsplanen) sportfiskets intressen prioriteras.
Riksintressen
Planområdet omfattas av hushållningsbestämmelser avseende ”Vänern med öar och
strandområden”. Enligt miljöbalken ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid exploatering, men bestämmelserna utgör inget hinder
för utveckling av befintliga tätorter. Planområdet innehåller delar som främjar det
rörliga friluftslivet, med småbåtshamn, badplats, naturområden mm. Planområdet
är även ett viktigt område för utveckling av Karlstad genom att binda ihop stadens
mer centrala delar med Vänern.
Vänerskärgården är av riksintresse för friluftslivet, där de främsta aktiviteterna är
sportfiske, båtsport, bad och naturstudier. Planförslaget innebär inget hinder för
riksintresset, utan snarare främjas friluftslivet genom att fler får tillgång till området.
Gällande riksintresse för yrkesfisket se Areella näringar ovan.
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Hälsa
Eventuella föroreningar ska beaktas vid grävande i mark eller sediment (se även
MKB).
Sociala konsekvenser
För sociala konsekvenser se även stycket Miljökonsekvenser/Strategisk plan och
översiktsplan samt Miljökonsekvensbeskrivningen/strandskydd.
Inom det nya bebyggelseområdet skapas möjlighet till flertalet mötesplatser och
besöksmål av varierande karaktär, t ex parker, lekplats, skolgård, odling, badplats,
bryggor, småbåtshamn, restaurang, kallbadhus osv. Mötesplatserna stimulerar till
möten, användande och lek i olika åldrar. Området bebyggs med blandade former
av bostadsbebyggelse, vilket främjar en blandad befolkningssammansättning.
Planområdet innehåller även till viss del arbetsplatser i form av skola, förskola, restaurang och liknande.
I närområdet finns stora handels- och arbetsplatser inom Bergvik, Zakrisdal och
Gräsdalen. Genom planen kompletteras området med skola samt bostäder av varierande karaktär, vilket bidrar till ett mer funktionsblandat område.
Området har tidigare varit svårtillgängligt för allmänheten och ett av syftena med
detaljplanen är att tillgängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad. Strandområdet bevaras som naturmark och tillgängliggörs genom lokalgator
och möjlighet till transporter som kollektivtrafik och cykel.
Katrinebergsområdet kan till en början upplevas separerat från övriga staden, då
det inte finns någon sammanhållen bebyggelse längs tillfarten. Bebyggelsen kommer att få en relativt lång tillfartsgata genom naturmark (tills kommande etapper
byggs). Trygghetsaspekter samt säkerhetsaspekter gällande framför allt gång- och
cykeltrafik är viktiga att beakta vid gestaltning av gatan, så att gång- och cykeltrafiken främjas. En lång sträcka genom natur/skog kan upplevas som otrygg. Om övriga etapper dröjer eller helt stannar av finns risk att området blir en isolerad enklav
och segregerat från övriga staden.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska bygga ut de allmänna anläggningarna vartefter behov uppstår dels
inom området för FÖP Västkust, dels inom området för planprogram Grundviken
samt inom planområdet för Katrineberg. Utbyggnad av allmänna anläggningar som
krävs för exploatering av ett område ska finansieras av exploateringens intäkter.
Flera stora investeringar måste tas i ett tidigt skede för att nå fram till Katrinebergsområdet, vilket innebär att utbyggnaden av etappen Katrineberg kommer att
bli framtungt i avvaktan på kommande exploateringar. Detta innebär även att en relativt hög exploatering krävs inom planområdet Katrineberg för att det ska vara
möjligt att genomföra utbyggnaden.
Anläggningar med kommunalt huvudmannaskap som är till nytta för flera detaljplaneområden och/eller för kommunens invånare i stort kan dels finansieras av exploateringarna inom de olika områdena, dels finansieras med skattemedel. De olika
andelarnas storlek beräknas utifrån respektive områdes nytta och kommunens allmänna nytta av anläggningarna samt utifrån fördelning mellan samtliga nya byggrätter inom området för FÖP Västkust.
Inom aktuellt planområde ska nya allmänna gator byggas ut inklusive gång- och
cykeltunnel, cykelväg, cykelparkeringar och busshållplatser. Inom vissa delområden måste gatunivån höjas för att klara översvämningsnivån, vilket även leder till
att befintlig kraftledning måste höjas. Exploatering kring stora delar av tillfartsgatan samt anslutningen mot Bergviks handelsområde sker först i kommande etapper.
Fram till dess byggs gatorna genom naturmark. Nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten ska anläggas och två nya pumpstationer för spillvatten ska byggas. Dagvattenanläggning med ett öppet system av diken och dammar ska anläg-
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gas, för fördröjning av dagvatten innan avledning till Vänern. Inom planområdet
ska även torgyta, parker, ”Västkuststråket”, badplats samt småbåtshamn anläggas.
Aktuell exploatering ställer även krav på befintlig vägstruktur utanför planområdet,
gällande t ex cykelvägsanslutningar och kapacitet i trafikmot mm. Följdinvesteringar krävs även i befintligt VA-nät, bl a inom Gräsdalen.

