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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte 

Katrineberg utgör första etappen i den framtida stadsdelen Grundviken. Detaljplanens 

syfte är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt länka ihop Karlstad 

med Vänern i väst. Detaljplanen syftar även till att tillgängliggöra Vänerns strand för 

invånare och besökare i Karlstad. 

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att möjliggöra en samlad 

bedömning och utgöra en del av underlaget för beslut om planen. 

 Detaljplaneförslaget 

Detaljplaneförslaget (huvudalternativet) innebär exploatering med ca 500 bostäder. 

Förslaget syftar till att åstadkomma en god bostadsmiljö med en samlad bebyggelse-

struktur längs tillfartsgatan, för upplevelse av trygghet och sammanhang för de framtida 

boende. Förslaget innehåller en blandad bostadsbebyggelse med både småhus och 

flerbostadshus samt skola, förskola och besöksmål vid stranden.  

 Bedömda miljökonsekvenser 

Planområdet består främst av skogsmark (både löv- och barrskog) samt våtmarks-

områden. Flera av skogsbestånden uppvisar karaktärer och strukturer som idag är 

ovanliga i produktionsskogar (ett stort antal gamla träd, naturlig skiktning, naturlig stånd-

ortsvariation, stort inslag av äldre lövträd, rikligt med död ved och stor orördhet). De äldre 

skogsbestånden är sammantagna av en sådan karaktär att de kan betraktas som 

skogsbiologiska värdekärnor, vilket beror på avsaknad av aktivt skogsbruk till följd av 

tidigare försvarsintresse och den skyddszon som funnits runt Zakrisdals ammunitions-

fabrik.  

Planförslaget bedöms innebära en stor påverkan och stora negativa konsekvenser på 

områdets naturvärden, då områden med höga naturvärden exploateras. De största 

konsekvenserna bedöms uppstå till följd av att den östra delen av nyckelbiotopen som 

ligger mitt i området bebyggs. De två nyckelbiotoperna längs Grundvikens vattenområde 

undantas helt från exploatering med undantag för ett promenadstråk med träspänger.  

En exploatering i vattenmiljön bedöms medföra negativa konsekvenser för limnisk flora 

och fauna. I kombination med redan genomförd exploatering, vid Grundvikens södra del, 

kan de kumulativa effekterna bli stora och Grundvikens betydelse som uppväxtlokal för ål 

kan gå förlorad. 

Planområdet ligger i den sekundära skyddszonen för Karlstad och Hammarös råvatten-

täkt (Kattfjorden). Dagvatten från planområdet kommer att avledas till Grundviksbäcken 

och/eller till våtmarksområdena vid Vänern. Åtgärder i form av fördröjning och 

avstängningsmöjlighet planeras genomföras i syfte att skydda de höga naturvärdena vid 

alkärret och i Grundvikens vattenområde samt vattenkvaliteten i Kattfjorden. 
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Spillvatten från Katrineberg kommer att avledas till Sjöstads avloppsreningsverk via 

ledningar och pumpstationer. Förutsatt att spillvattennätet och pumpstationerna utformas 

så att ingen bräddning kan ske, bedöms ingen negativ påverkan på råvattentäkten 

uppkomma. 

Delar av planområdet ligger lägre än +46,75 m vilket motsvarar kommunens planerings-

nivå för översvämning. Delar av planområdet behöver fyllas upp för att säkerställa att 

man ska kunna bo kvar och ta sig till och från sin bostad. Anpassningar av försörjnings-

systemen planeras så att vatten, avlopp, el och värme ska fungera även vid vattennivåer 

upp till +46,75 i Vänern. 

Inom planområdet finns ett äldre markavvattningsföretag som fortfarande är juridiskt 

gällande. Planförslaget innebär att befintligt markavvattningsföretag upphävs och att 

avvattnande diken ersätts med strukturer för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Delar av planområdet och dess närhet är belastat med föroreningar i mark och sediment 

från tidigare och pågående verksamheter. Halterna i Grundviksbäcken är generellt högre 

längre uppströms (utanför planområdet) och lägre närmare bäckens mynning i Grund-

viken. Halterna i sediment från vattenområdet Grundviken är lägre än halterna som 

uppmätts i Grundviksbäcken. I de fall det bedöms finnas en risk för människors hälsa och 

för miljön planeras sanering genomföras. Under förutsättning att detta sker innebär 

huvudalternativet ingen ökad risk för människors hälsa.  

Planområdet omfattas idag av utökat strandskydd till 300 meter. Strandskyddet syftar till 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planförslaget bedöms 

medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. 

Planförslaget innebär dock att livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

påverkas negativt. 
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1 Inledning 

1.1 Detaljplanens syfte och omfattning 

Katrineberg utgör första etappen i den framtida stadsdelen Grundviken och omfattar ett 

område väster om det så kallade huvudstråket fram till Vänern. I framtida etapper 

planeras bebyggelse längs tillfartsgatan mot Ullebergsleden samt i sträckningen mellan 

Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde. Området har i flera tidigare 

kommunala ställningstaganden pekats ut som ett exploateringsområde som är viktigt för 

stadens utveckling (Översiktsplanen 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.  

Detaljplanens syfte är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt 

länka ihop Karlstad med Vänern i väst. Detaljplanen syftar även till att tillgängliggöra 

Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad. 

1.2 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen 

När ett program eller en plan upprättas skall alltid en miljöbedömning utföras, för att 

klargöra om programmets/planens genomförande bedöms medföra betydande miljö-

påverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att relevanta 

miljöaspekter skall införlivas i planen och bidra till att hållbar utveckling främjas. Om 

detaljplanen enligt miljöbedömningen anses medföra betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Karlstads kommun har i en behovs-

bedömning bedömt att det finns risk för att detaljplaneförslaget medför betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska därmed utarbetas för planförslaget. 

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en 

ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt. Beskrivningen 

av en plans miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig 

utformning av planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenser 

mot andra viktiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.  

1.3 Avgränsningar 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att beskriva de aspekter som ligger till grund 

för bedömningen av betydande miljöpåverkan. 

Det bedöms finnas risk för att betydande konsekvenser uppstår inom följande områden: 

 Natur (rödlistade arter, nyckelbiotoper, sammanhängande opåverkat område, 

våtmarker) 

 Vatten (vattenskyddsområde, miljökvalitetsnormer för vatten, 

markavvattningsföretag, dagvatten, översvämningsrisk, markutfyllnader) 

 Strandskydd (allmänhetens friluftsliv, växt- och djurliv) 
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Påverkan på övriga intresseaspekter såsom kulturmiljö, luftkvalitet, trafik/framkomlighet, 

miljömål och avstämning mot tidigare kommunal planering behandlas i planbeskrivningen 

och innefattas inte av denna MKB. 

1.4 Höjdsystem 

I detta dokument används RH00 Karlstad genomgående.  

2 Alternativ 

De olika alternativen för exploatering bygger på tre olika huvudprinciper för utbyggnad; 

 God boendemiljö med en samlad bebyggelsestruktur (huvudalternativ). 

 Terränganpassad bebyggelse utifrån kommunens planeringsnivå för 

översvämningar i Vänern (alternativ A). 

 Bevarande av samtliga befintliga nyckelbiotoper i området (alternativ B). 

Samtliga förslag innehåller en blandad bostadsbebyggelse med både småhus och 

flerbostadshus samt skola, förskola och besöksmål vid stranden. Samtliga förslag innebär 

en exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att genomförandet skall bli ekonomiskt 

möjligt. 

Utöver dessa tre alternativ innehåller MKB:n även ett nollalternativ. 

2.1 Huvudalternativ 

Alternativet god boendemiljö med en samlad bebyggelsestruktur utgör huvudalternativ i 

detaljplanearbetet, se Figur 1. Huvudalternativet innebär exploatering med ca 500 

bostäder. Förslaget syftar till att åstadkomma en god bostadsmiljö med en samlad 

bebyggelsestruktur längs tillfartsgatan, för upplevelse av trygghet och sammanhang för 

de framtida boende. 

Området med flerbostadshus längst ut på udden ges en tillåten höjd på mellan tre och 

åtta 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. Öster om 

kraftledningen planeras ett område med flerbostadshus samt skola och förskola.  

Det låglänta sumpskogsområde som korsar området väster om kraftledningen i öst-

västlig riktning utnyttjas för dagvattenhantering.  

Det strandnära området kring de befintliga pirarna i Grundvikens vattenområde används 

för småbåtshamn och restaurang. En allmän badplats anläggs ute på Frykmans udde. De 

befintliga sommarstugelägena på Frykmans udde används för allmänhetens ändamål, t 

ex i form av grillstuga, föreningslokal eller liknande.  

Förslaget innebär en kompromiss mellan exploateringsgrad, naturvärden och hur risken 

för översvämning hanteras. Förslaget innebär att markområden behöver fyllas ut för att 
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klara översvämningsnivåerna i Vänern och att delar av de områden som hyser höga 

naturvärden exploateras.  

Förslaget medför goda möjligheter att skapa trygghet och rörelse längs tillfartsgatan med 

i huvudsak bebyggelse på båda sidor av gatan. Förslaget innebär även bra förutsätt-

ningar för kollektivtrafik, gång och cykel, vilket främjar ett hållbart transportsystem.  

 

 
Figur 1: Huvudalternativet. Förslaget innehåller en blandad bostadsbebyggelse med både småhus och 
flerbostadshus samt skola, förskola och besöksmål vid stranden.  
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2.2 Alternativ A  

Alternativ A (terränganpassad bebyggelse utifrån planeringsnivån för översvämningar), 

se figur 2, minimerar behovet av markutfyllnader, men innebär stora konsekvenser för de 

befintliga naturvärdena i området. 

Alternativ A innebär en maximal exploatering av området och innehåller ca 600 bostäder. 

Exploateringen innebär att det attraktiva läget vid Vänern samt nödvändiga investeringar i 

infrastruktur och allmänna ytor nyttjas till fullo. Förslaget ger en bättre ekonomisk 

förutsättning för genomförandet och bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, men 

betyder samtidigt att större markområden behöver tas i anspråk. 

Bebyggelsen har terränganpassats efter kommunens planeringsnivå för översvämning, 

för att minimera behovet av markutfyllnader. Istället har framför allt natur- och parkmark 

lokaliserats till de låglänta partierna, som ska tåla att översvämmas. Alternativet innebär 

att stora delar av de utpekade nyckelbiotoperna exploateras, med undantag för de 

strandbelägna områdena. 

 

 

 
Figur 2: Alternativ A. Förslaget innehåller en blandad bostadsbebyggelse med både småhus och flerbostadshus  
samt skola, förskola  och besöksmål vid stranden. 
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2.3 Alternativ B 

Alternativ B (bevarande av samtliga befintliga nyckelbiotoper), se figur 3, innebär 

exploatering i likhet med huvudalternativet öster om kraftledningen. Väster om 

kraftledningen flyttas ett av småhusområdena västerut och läggs i direkt anslutning till 

befintlig bebyggelse längs med Frykmans väg. Övrig småhusbebyggelse förläggs kring 

de låglänta sumpskogsmarkerna i områdets centrala del. Flerfamiljshus anläggs främst i 

områdets södra del.  

Hamnanläggning, badplats etc. utförs i likhet med huvudalternativet. Alternativ B medför 

att ingen exploatering görs i något av de naturområden som klassats som nyckelbiotop, 

men innebär samtidigt att buffertzoner mot nyckelbiotoperna områden exploateras.  

Alternativ B innebär en splittrad bebyggelsestruktur, med långa passager genom 

naturmark för att ta sig till sin bostad. Detta skapar relativt otrygga vägar för framför allt 

gång- och cykeltrafik men det finns även risk att det har en negativ påverkan på 

nyttjandet av kollektivtrafik. Småhusområdet närmast Bergviks villaområde bildar 

dessutom en egen enklav på ”baksidan” av det befintliga villaområdet, utan att ha någon 

koppling till övrig bebyggelse. Då maximal exploatering krävs på de ytor som kan 

bebyggas ges minskade möjligheter till anläggandet av ett öppet dagvattensystem.  

 

 
Figur 3: Alternativ B. Förslaget innehåller en blandad bostadsbebyggelse med både småhus och flerbostadshus 
samt skola, förskola och besöksmål vid stranden. 
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2.4 Alternativa lokaliseringar 

Alternativa lokaliseringar av tillkommande bostäder inom Karlstads kommun har 

diskuterats i samband med arbetet med översiktsplanen. Katrineberg och övriga delar av 

Grundviken är ett av de områden som pekats ut som lämpliga för etablering av nytt 

bostadsområde. Stadsdelen ska på sikt länka ihop Karlstads centrum med Vänern i 

väster. Samtidigt ska området vid Vänern öppnas upp och tillgängliggöras för 

allmänheten. 

Viktiga ledstjärnor i kommunens planering är att åstadkomma en miljömässigt hållbar 

tillväxt, att lägen vid vatten ska utnyttjas för att skapa attraktiva platser, att förutsättningar 

skapas för goda kommunikationer och att stadsnära grön- och friluftsområden ska 

värnas. Nya områden bör byggas där det finns eller planeras god kollektivtrafik, där det är 

nära till viktiga målpunkter och där det är attraktivt att bo. 

Andra lokaliseringar av nytt bostadsområde som, liksom Katrineberg och resterande delar 

av Grundviken, uppfyller ovanstående krav, finns i Zakrisdal och Jakobsberg. För båda 

dessa områden pågår planläggning, varför dessa inte kan ses som alternativ till 

Katrineberg/Grundviken.  

Ytterligare en möjlighet är att låta staden växa norrut och österut. Det innebär dock att 

avståndet, och därmed transportbehovet, till Karlstad centrum ökar.  

Alternativa lokaliseringar är inte aktuella i detta skede av planeringsprocessen och 

kommer därför inte att konsekvensbedömas i denna MKB. 

2.5 Nollalternativ 

En MKB ska alltid innehålla en beskrivning av och en jämförelse med ett nollalternativ. 

Nollalternativet ska spegla den sannolika utvecklingen av området om planförslaget inte 

genomförs. I föreliggande fall innebär nollalternativet att planområdet inte exploateras.  

3 Naturmiljö 

3.1 Målbild 

Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostads-

området. En exploatering innebär att naturområden behöver tas i anspråk. Parkområden, 

gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska dock bidra till upplevelsen av ett 

grönskande område och ökad biologisk mångfald. Vänern och dess strand ska tillgänglig-

göras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv. 

Ett gångstråk längs Vänerstranden bör anordnas. Längs strandkanten finns fina naturliga 

vikar med mycket sten, som bör bevaras. En badplats föreslås anordnas längst ut på 

udden. 
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3.2 Nuläge  

Översiktlig beskrivning 

Inom ramarna för plan- och planprogramarbetet har olika delar av områdets naturvärden 

inventerats. Inventeringarna har genomförts av Skogsstyrelsen och Karlstads kommun. 

Därutöver har Sweco genomfört ett platsbesök av den mellersta nyckelbiotopen väster 

om den kraftledning som delar planområdet i två delar. Genomförda inventeringar är av 

översiktlig karaktär och ger således en generell bild av områdets biologiska värden. Det 

kan därför inte uteslutas att det förekommer ytterligare höga biologiska värden i området.  

Genomförda inventeringar framgår av punktlistan nedan. Inventeringarna överlappar till 

viss del varandra och är av varierade detaljeringsgrad. Skogsstyrelsens inventering 2012 

är den mest kompletta och detaljerade varför beskrivande texter i huvudsak utgår från 

denna rapport. 

 Karlstads kommun 2009. Översiktlig naturinventering. 

 Skogsstyrelsen 2009. Rapport från inventering av tre naturområden vid Bergvik 

och Grundviken i Karlstads kommun. 

 Skogsstyrelsen 2010. Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom 

Grundviken. 

 Skogsstyrelsen 2012. Rapport från inventering av naturområden vid Bergvik och 

Grundviken i Karlstads kommun 

 Karlstads kommun 2011. Bedömning av tre småvatten inom området för 

planprogrammet Grundviken. 

Planområdet består främst av skogsmark (både löv- och barrskog) samt våtmarks-

områden. I den östligaste delen finns även ett mindre område med gammal åkermark. 

Genomförda inventeringar visar att skogsbestånden, med några få undantag, har höga 

naturvärden. Flera av skogsbestånden uppvisar karaktärer och strukturer som idag är 

ovanliga i produktionsskogar. Bland dessa kan nämnas ett relativt stort antal gamla träd, 

naturlig skiktning, naturlig ståndortsvariation, stort inslag av äldre lövträd, rikligt med död 

ved, frånvaro av maskiner och stor orördhet. De äldre skogsbestånden är sammantagna 

av en sådan karaktär att de kan betraktas som skogsbiologiska värdekärnor, vilket beror 

på avsaknad av aktivt skogsbruk till följd av tidigare försvarsintresse och den skyddszon 

som funnits runt Zakrisdals ammunitionsfabrik. Flera av skogsområdena inom plan-

området bedöms ha måttliga till mycket höga sociala värden. 

Värdefulla biotoper och skyddsvärda arter 

Skogsmarken inom planområdet är indelad i delområden som klassats i tre klasser med 

avseende på dess naturvärde:  

 Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en 

nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur.  

 Objekt med naturvärde är områden som inte uppfyller kraven på att vara 

nyckelbiotop men ändå kan vara viktiga för den biologiska mångfalden. Dessa 
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områden har påtagliga miljövärden som inom relativt snar framtid genom rätt 

skötsel eller orördhet kan utveckla miljövärden av nyckelbiotopskvalitet.  

 Övrig skogsmark har inte några påtagliga miljövärden men hänsyn bör tas till 

värdefulla träd eller ytor med höga miljövärden.  

Vilka områden som inventerats och hur stor andel av dessa som påverkas av detaljplane-

förslaget framgår av figur 4. För detaljerade beskrivningar gällande befintliga naturvärden 

inom respektive delområde, se genomförda inventeringar (separata bilagor till plan-

handlingen).   

Vid genomförda inventeringar påträffades tre rödlistade arter (tallticka, stekelbock samt 

mindre hackspett). Rödlistning är en klassificering av arter utifrån en bedömning av deras 

utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de 

löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras 

situation. De arter som förekommer på den svenska rödlistan indelas i kategorierna 

Utdöd (EX), Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och 

Missgynnad (Nära hotad) (NT). Kategorierna RE, CR, EN och VU avser rödlistade och 

idag hotade arter. Kategorin NT är rödlistad art som riskerar bli hotad i nära framtid utan 

särskild hänsyn. 

Utöver rödlistade arter påträffades också flera signalarter bl.a. flertalet svampar, lavor, 

nattviol och vit hakvinge. Signalarter är ett begrepp man använder för arter som indikerar 

skogsmiljöer med höga naturvärden. Förekomsten av en eller flera signalarter är ofta 

tecken på att biotopen har höga naturvärden och därmed kan vara en nyckelbiotop. 

Signalarter finns representerade inom nästan varje inventerat delområde. 

Stekelbock 

Stekelbock (NT) har observerats i område 1C samt i nyckelbiotopen längs Grundvikens 

norra vattenområde, se figur 4. Stekelbock har rapporterats från ca tio fyndlokaler i 

Värmland. Inga ytterligare fynd i Karlstads kommun finns registrerade. Arten är en viktig 

indikatorart för höga naturvärden. Stekelbocken påträffas främst på björk, asp och klibbal. 

Skalbaggen gynnas av gläntbildning där det förekommer varm, solbelyst, död ved. 

Skalbaggen lägger ägg som utvecklas till larver i solexponerade döda stammar och 

högstubbar. Solexponeringen är viktig eftersom utvecklingen av larverna kräver värme. 

Stående död ved föredras. Bevarande av arten i området förutsätter bl.a. att solbelyst 

död ved sparas.  

Område 1C ligger längst ut på Frykmans udde och har i fuktiga delar, samt i zonmiljöer 

mot vattnet ett dominerande inslag av klibbal, med stor andel död ved i olika former. På 

fastmark förekommer grova lövträd (asp och björk) med inslag av grova högstubbar.  

Nyckelbiotopen utgörs av strandskog/ lövsumpskog. Skogen domineras av äldre björk, 

klibbal samt enstaka sälg och asp. I strandzonen finns utbredda snår av salix och den 

strandnära delen översvämmas regelbundet vår och höst. I området finns även död ved i 

form av tärd och högstubbar av björk. 

Tallticka 

Tallticka (NT) har observerats i område 4, se figur 4. Arten är parasit på gamla levande 

tallar (100-150 år). Arten kan vara tämligen allmän men totalpopulationen bedöms ha 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Art
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d
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minskat till följd av kortare omloppstider i skogsbruket och att gamla tallar och tallskogar 

avverkas. Bevarande av arten i området förutsätter att gamla tallar sparas.  

Område 4 utgörs av äldre barrblandskog med en ålder på ca 125 år. Enstaka träd är dock 

betydligt äldre. Området bär inga påtagliga spår av modernt skogsbruk. Förutom tallticka 

förekommer också signalarterna vedticka, blomkålssvamp, nattviol och vit hakvinge. Så 

gott som hela område 4 (>90%), undantaget en mindre flik närmast kraftledningen 

(<10%), är klassat som nyckelbiotop. Även en liten remsa (ca 10%) av den sydligaste 

delen av område 5A har klassats som nyckelbiotop. Funktionellt hänger denna del 

samman med område 4.  

Vid Swecos fältbesök av område 4 under 2012 bedömdes den sydvästra delen ha allra 

högst naturvärden. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på att den delen av området 

har en mycket hög förekomst av äldre, grova träd; såväl granar som tallar och lövträd. 

Vidare finns flera torrtallar med synliga spår av insektspåverkan och aktivitet från 

hackspettar. Den nordöstra delen av område 4, norr om gångstigen som genomkorsar 

området, konstaterades bestå av mer talldominerad skog, och bedöms, även om området 

har betydande naturvärden, inte vara lika känsligt för exploatering som den sydvästra 

delen av område 4.   

Mindre hackspett 

Mindre hackspett (NT) noterades inom nyckelbiotopen vid strandområdet längst in i 

Grundviken vid Skogsstyrelsens inventering under 2009. Mindre hackspett lever i löv- och 

blandskog med förekomst av äldre lövträd. Under vintern kan den även söka föda i äldre 

grandominerad skog. Lokalt kan även grov bladvass vara viktig under vintern. För 

häckningen krävs döda lövträd och dess revir är stort. Häckningen sker i murkna 

lövträdsstammar eller stubbar mellan 3-7 m över marken och ett nytt bohål hackas ut 

varje år.  

Artens huvudsakliga föda består av skalbaggslarver (främst långhorningslarver) som tas 

under bark på döda grenar, i murken ved och i torrgrensspetsar. För att häckningen skall 

vara framgångsrik behövs ca 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område upp till ca 

200 ha.  Revirens storlek ökar med lövskogens uppsprickning. 

Arten missgynnas i huvudsak av gallring och borttagande av löv- och blandskogar, 

avverkning av äldre lövträd samt omföring av löv- och blandskog till barrskog genom 

dränering och avverkning av al- och björkkärr. Arten missgynnas också av röjning eller 

gallring av täta strandskogar, alkärr och borttagande av murkna träd och grenar.  

Nyckelbiotopen där arten förekommer utgörs av ett alkärr som domineras av äldre och 

medelålders klibbal med betydande inslag av björk. I området finns även inslag av sälg 

och enstaka äldre tallar. Inslaget av död ved, stående och liggande, är påtagligt. I den 

döda veden finns rikligt med insektshål och rikligt med hackmärken efter hackspettar. 

Området är till stora delar blött med öppna vattensamlingar delar av året. Fältskiktet 

domineras av högörter. Förutom mindre hackspett förekommer också signalarterna 

rostfläck och skriftlav. 
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Groddjur 

Inom det inventerade området finns tre småvatten varav ett ligger inom planområdet, se 

figur 4. Befintliga småvatten har inventerats av kommunen under 2011 med avseende på 

groddjur (vattensalamander). Inventeringen visar att det förekommer mindre 

vattensalamander i samtliga vatten. Enligt kommunens bedömning har småvattnen höga 

värden eftersom de ligger på lämpliga avstånd från varandra och har fuktiga 

vandringsstråk som binder dem samman. Den mindre vattensalamandern är fortfarande 

en vanlig art i stora delar av landet, men liksom många andra groddjur påverkas den 

negativt av skogsdikningar och kraftig försurning. 

 

 
Figur 4: Områdesindelning enligt Skogsstyrelsens naturinventeringar 2012. 
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3.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Övergripande konsekvenser 

Byggnation inom områden enligt planförslaget innebär en direkt påverkan på områdets 

naturvärden. De nyckel- och signalarter som förekommer inom de olika delområdena 

finns där just på grund av skogens sammansättning. Den lokala påverkan i de områden 

som exploateras bedöms bli definitiv genom att habitat och arter försvinner. Att återskapa 

naturliga miljöer bedöms vara mycket svårt. Dock kan kompensationsåtgärder vidtas för 

att skapa nya värden eller på lång sikt bibehålla kvarvarande värden. Likaså kan 

försiktighetsåtgärder under byggskede begränsa påverkan på områdets naturvärden, se 

avsnitt 13. 

Planområdet med omgivning har ett sammanhängande naturvärde där de olika 

delområdena tillsammans skapar en helhet. Exploatering av området medför att natur-

områdena fragmenteras från varandra och barriärer bildas, vilket innebär att spridning av 

flora och fauna mellan delområden försvåras. Detta skapar en övergripande påverkan på 

hela området, trots att bara delar av området föreslås bli bebyggda. Barriäreffekter är 

mycket svåra att bedöma men kan innebära att vissa arter isoleras vilket på lång sikt kan 

leda till att de helt försvinner från området.  

Förekomst av grov död ved är en viktig faktor för planområdets höga naturvärden. 

Bebyggelse i närhet till områden med höga naturvärden medför en ökad risk för att död 

ved i form av högstubbar, döda träd och stockar på marken kan uppfattas som mindre 

estetiskt och skräpigt och därmed städas bort av närboende. Småhus bedöms ha en 

större påverkan på kantmiljöer, genom att trädgårdar kan expandera in i naturmiljöer. Det 

finns också en risk att de boende i framtiden kommer att ha önskemål om att få gallra 

eller hugga ned träd utanför en enskild bostadstomt för att erhålla bättre utsikt och 

solläge. 

Ett ökat antal besökare och boende inom planområdet bedöms även medföra ett ökat 

slitage på omkringliggande bevarade naturvärden.  

Artsammansättningen kan även förändras på grund av att hydrologi och mikroklimat 

ändras, andelen skog i området minskar och sol/skuggförhållanden ändras.  

Delar inom planområdet är förhållandevis låglänta, vilket innebär att marken under 

bostadsbebyggelse och vägar behöver fyllas upp för att klara kommunens planeringsnivå 

med avseende på översvämningsrisk. Påverkan på befintliga naturvärden påverkas av 

exploateringsgraden i form av vägar, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor samt på 

hur mycket natur som bevaras inom kvartersmarken. Detaljplaneförslagets intentioner är 

att områden med höga natur- och kulturvärden i hög grad skall integreras i 

bostadsbebyggelsen. Föreslagna planbestämmelser kan dock inte i realiteten hindra 

ingrepp i kvartersmark.  

Om man bortser från områdets sammanhängande naturvärden bedöms de största direkta 

konsekvenserna ske i planområdets södra del. Exploateringen vid Ullebergsleden 

inklusive den väg som förbinder detta område med resten av planområdet bedöms inte 

medföra några betydande konsekvenser för naturmiljön.  
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Konsekvenser för värdefulla delområden och arter 

De största konsekvenserna bedöms uppstå till följd av att den östra delen av nyckelbiotop 

4 bebyggs. Ingreppet innebär en direkt förlust av träd och växter samt de svampar som är 

knutna till dessa. Ingreppet bedöms bli oåterkalleligt. I vilken omfattning arten tallticka 

påverkas är, med beaktande av genomförda inventeringar, svårt att fastställa eftersom 

det inte framgår var inom område 4 den förekommer.  

Utifrån Swecos platsbesök av nyckelbiotopen bedöms de västra delarna bättre uppfylla 

talltickans krav d.v.s. större andel gamla levande tallar. Sannolikt förekommer därför 

arten mer frekvent i områdets västra del, varför konsekvenserna till följd av 

exploateringen bedöms bli förhållandevis små.  

För den fauna som är knuten till området (sannolikt flertalet insekter och fåglar) bedöms 

konsekvenserna bli förhållandevis små eftersom de flesta insektsarter och fåglar är 

mobila. Många insekts- och fågelarter förflyttar sig dessutom naturligt mellan olika habitat 

vilket gör dem mindre känsliga för direkta ingrepp.  

De två nyckelbiotoperna längs Grundvikens vattenområde undantas helt från 

exploatering med undantag för ett promenadstråk med träspänger. Planerade åtgärder 

bedöms inte påverka de rödlistade arterna stekelbock och mindre hackspett negativt, 

under förutsättning att viktiga strukturer som t.ex. död ved och naturmiljön i övrigt lämnas 

orörd. Inom nyckelbiotopen vid strandområdet längst in i Grundviken finns redan ett 

iordningställt promenadstråk med träspänger. Den mindre hackspetten kan indirekt 

påverkas negativt genom att närområdena exploateras. För en framgångsrik häckning 

behöver ett par ca 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha.  

En exploatering inom område 1C bedöms öka andelen solbelyst ved vilket bedöms gynna 

stekelbocken. Det förutsätter dock att så mycket lövträd som möjligt sparas (levande och 

döda). Eventuella barriäreffekter orsakade av exploateringen bedöms inte medföra några 

stora negativa konsekvenser för arten.   

Befintligt småvatten inom planområdet (figur 5) ligger inom naturmark och bedöms inte 

påverkas negativt till följd av angränsande exploatering.  

Det bör poängteras att det utifrån genomförda inventeringar är svårt att dra allt för 

långtgående slutsatser gällande konsekvenser för områdets naturvärden eller för en viss 

art. Detta beror på att genomförda inventeringar är av översiktlig karaktär. Det framgår 

t.ex. inte var en viss art förkommer inom ett visst område.  Det kan inte uteslutas att det 

vid en mer detaljerad inventering konstateras att en viss art endast finns representerad 

inom ett mycket begränsat område inom ett delområde. Sammanfaller detta området med 

planerad exploatering blir konsekvenserna större än om det inte gör det.  

Det är också svårt att bedöma vilka konsekvenser som kan uppstå i ett större perspektiv 

till följd av att delar av en nyckelbiotop eller ett objekt med naturvärde exploateras. Sett till 

hela Karlstads kommun framstår biotoperna på Frykmans udde som relativt sällsynta, och 

det finns inte så många liknande områden inom kommunen. Detta gör att de har ett högt 

bevarandevärde för flera arter och för människor som brukar vistas i området. 
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Sammanfattande konsekvenser av huvudalternativet 

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis kunna innebär en stor påverkan och stora 

negativa konsekvenser på områdets naturvärden, då områden med höga naturvärden 

exploateras. 

 

 

 
Figur 5. Huvudalternativet med nyckelbiotoper och områdesavgränsning enligt skogsstyrelsens inventering av 
planområdet 2012. 
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Konsekvenser av alternativ A 

Alternativet med terränganpassad bebyggelse utifrån planeringsnivån för översvämningar 

minimerar behovet av markutfyllnader, men innebär större konsekvenser för natur-

värdena i nyckelbiotoperna i området. Förslaget innehåller en exploatering som 

visserligen ger en bättre ekonomisk förutsättning för genomförandet och bättre 

förutsättningar för kollektivtrafiken, men betyder samtidigt att större markområden 

behöver tas i anspråk. Stora delar av de utpekade nyckelbiotoperna exploateras, med 

undantag för de strandbelägna områdena. Områdesavgränsning för beskrivna åtgärder 

redovisas i figur 6 nedan.  

I alternativ A sparas de sumpskogar som klassats som nyckelbiotop vid Skogsstyrelsens 

inventering från 2009. Nyckelbiotopen i område 4 exploateras dock i sin helhet samt de 

allra sydligaste delarna av nyckelbiotopen i område 5B. Påverkan på område 6A bedöms 

vara jämförbar med påverkan i huvudalternativet.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli mycket stora.  

 
Figur 6. Alternativ A med nyckelbiotoper och områdesavgränsning enligt skogsstyrelsens inventering av 
planområdet 2012.   
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Konsekvenser av alternativ B 

Alternativ B (bevarande av samtliga befintliga nyckelbiotoper) innebär en splittrad 

bebyggelsestruktur, med långa passager genom naturmark för att ta sig till sin bostad, se 

figur 7. Alla nyckelbiotoper har helt undantagits från exploatering. Däremot ligger 

bebyggelseområdena kant i kant med gränserna för nyckelbiotoperna. Det betyder att det 

inte finns någon buffertzon mellan bebyggelsen och nyckelbiotoperna. Risken för 

slitage/påverkan/gallring i närheten till bostäderna bedöms vara större jämfört med 

huvudalternativet. Bebyggelsen ligger till viss del på mark som riskerar att översvämmas 

och måste därför fyllas upp. 

Alternativ B innebär att det centralt belägna sumpskogsområdet väster om kraftledningen 

måste fyllas ut i större utsträckning än i huvudalternativet, vilket i sin tur innebär att 

områdets användbarhet för dagvattenhantering begränsas.  

Områdesavgränsning redovisas i figur 7 nedan. Sammantaget bedöms konsekvenserna 

för naturmiljön bli stora, om än något mindre än huvudalternativet, då områden med höga 

naturvärden i direkt närhet till nyckelbiotoper exploateras.  

 
Figur 7. Alternativ B: Bevarande av samtliga befintliga nyckelbiotoper i området 
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Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att området på kort sikt lämnas orört, vilket leder till att vissa 

delområden kommer att utvecklas och med tiden bli än mer värdefulla. Många av de 

delområden som idag utgör ”objekt med naturvärden” bedöms på sikt kunna uppnå 

nyckelbiotopskvalitet.  

För andra delområden krävs dock vissa skogliga skötselåtgärder för att bibehålla eller 

utveckla befintliga värden. Kommunen avser därför att upprätta en målklassad 

skogsbruksplan som innebär att skogsbruket blir miljöcertifierat. 

Målklassning är ett system för avvägning mellan produktion och värden i skogen.  

4 Miljökvalitetsnormer för vatten 

4.1 Målbild 

Målbilden är att genomförandet av planförslaget inte ska motverka att miljökvalitets-

normerna uppfylls. 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.  

4.2 Nuläge 

Planområdet berörs av vattenförekomst Vänern – Kattfjorden (SE658206-136039), se 

figur 8. Nordost och nordväst om planområdet, på ett avstånd om ca 1,5 km, finns två 

grundvattenförekomster. Dessa bedöms ej beröras av planerade åtgärder enligt 

planförslaget. 

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Vänern – Kattfjorden är 2009 fastställd till 

god ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna bottenfauna, fisk och allmänna förhållanden 

anges som utslagsgivande för bedömningen. Vattenförekomsten uppnår inte, i likhet med 

alla svenska ytvattenförekomster, god kemisk status med avseende på kvicksilver. Inte 

heller med undantag för kvicksilver uppnår Kattfjorden god kemisk status, utan 

klassificeras till ”ej god”. 

Bedömningen av kemisk status grundas på mätningar av fyra ämnen varav ett ämne 

(kadmium) överskrider nivåer som inneburit att den kemiska statusen bedömts som ej 

god. De mätningar som genomförts har varit halter av olika ämnen i abborrmuskel. 

Miljökvalitetsnormerna för Kattfjorden är att god ekologisk status ska vara uppnådd till 

2015. För kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) gäller att god kemisk ytvatten-

status ska vara uppnådd till 2015 med ett undantag för kadmium och kadmiumföreningar 

till 2021. 

Undantaget för kadmium och kadmiumföreningar utgörs av en tidsfrist till 2021, från 

miljökvalitetsnormen god kemisk status. Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt 

att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av ämnena i vattenförekomsten 
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då källor och påverkan inte är kända. Inga åtgärder har heller kunnat identifieras eftersom 

källan/källorna till föroreningarna inte är känd. 

Det bedöms finnas risk för att den kemiska statusen inte uppnås till 2015. Grunden till 

bedömningen är dels att vattenförekomsten idag klassificerats till ej god kemisk status 

med avseende på kadmium och kadmiumföreningar, dels utifrån uppgifter om förorening 

av sediment med kvicksilver. Tillståndsprövning för sanering av kvicksilverförorenat 

sediment ligger hos miljödomstolen för prövning.  

När det gäller ekologisk status bedöms det inte finnas risk att god ekologisk status inte 

uppnås till 2015. Skälen till bedömningen anges vara att vattenförekomsten enligt nu 

gällande beslut klassificeras till god status, och att riskscenarios och ekonomisk analys 

för att göra någon annan bedömning saknas. 

 

 

Figur 8. Vattenförekomst Vänern – Kattfjorden (blå markering inom streckad linje). Lila markering utgör 
grundvattenförekomst. Planområdet är beläget inom den röda markeringen. Karta från Vatteninformations-
system Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se). 
 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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4.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Vattenförekomsten Kattfjorden är stor, och nuvarande bedömningar av statusen grundar 

sig på analysdata från provtagningspunkter som ligger relativt långt från planområdet och 

som i statusklassificeringen fått representera vattenförekomsten som helhet. Det kan inte 

uteslutas att det i planområdets absoluta närhet kan uppstå mätbara effekter av 

genomförandet av planförslaget. Då föreskrifter om blandningszoner saknas i svensk rätt 

går det dock inte att på ett enkelt sätt bedöma hur en mindre lokal och tillfällig påverkan 

ska bedömas i relation till miljöförhållandena för vattenförekomsten som helhet.  

Med utgångspunkt från de mätningar och bedömning av olika kvalitetsfaktorer, som ligger 

till grund för klassificeringen av ekologisk och kemisk status, bedöms påverkan av 

genomförandet av planförslaget inte medföra några påvisbara negativa effekter på 

miljökvalitetsnormerna. 

Konsekvenser av alternativ A och B 

Konsekvenserna av olika alternativa utformningar av planområdet bedöms inte få någon 

avgörande betydelse för vattenförekomstens status. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär inte någon miljöpåverkan på vattenförekomsten. 

5 Limniska naturvärden 

I detta avsnitt redovisas nuvarande förhållanden och bedömda konsekvenser för 

vattenområdet Grundviken, vilket inte ska förväxlas med den planerade stadsdelen 

Grundviken.  

5.1 Målbild 

Hamnområdet Katrineberg ska utgöra en målpunkt framför allt för de boende i 

närområdet, men hamnen och udden skall även göras tillgängliga för besökare utifrån. 

Småbåtshamnen ska erbjuda kontakt med Vänern och ge möjligheter för ett 

vattenanknutet friluftsliv.  

Vid byggnation av småbåtshamn skall särskild hänsyn tas till framför allt ålen och dess 

livsmiljö inne i viken. Bland annat skall planerad muddring och etablering av 

vattenanläggningar (bryggor, pirar m.m.) utföras och utformas på ett sätt som medför 

minsta möjliga påverkan. Även möjliga kompensationsåtgärder för ålen skall belysas.  

5.2 Nuläge 

I Grundvikens sydöstra del (mot Zakrisdalsudden) anlades en småbåtshamn under år 

2010, genom att förlänga en sedan gammalt befintlig pir, samt genom att muddra ca 

5000 kubikmeter sediment. Hamnen har byggts till förmån för bostadstäderna på 

Zakrisdalsudden.  
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I Grundvikens norra del, inom aktuellt planområde, finns idag en mindre småbåtshamn 

innanför två befintliga pirar. 

Grundvikens totala areal uppgår till ca 14 ha (räknat från inloppet). Av denna areal täcker 

vassen ca 7 ha. Vassen i de inre delarna av Grundviken är mycket tät (bildar nästa 

fastmark) men blir glesare desto längre ut mot öppet vatten man kommer. Utanför vassen 

finns en ca 30 m bred näckrosbård.  

I vikens nordöstra del mynnar Grundviksbäcken och dess förlängning genom vassen 

syns i Figur 9. Grundviken är förhållandevis vindutsatt vid framför allt västliga vindar men 

den täta vassen och den nyanlagda piren dämpar effektivt sjögången och till viss del 

även vattengenomströmningen. Vattenomsättningen bedöms vara måttlig i de inre 

delarna av viken. 

 

Figur 9: Flygfoto över Grundvikens vattenområde med omnejd. © Blom. 

 

Grundvikens vattendjup varierar i liten omfattning, enligt genomförd djuplodning varierar 

vattendjupet från ca 2 m i de västliga delarna till ca 1 m längre in i viken. 

I samband med en djuplodning av viken under år 2010 genomfördes även en 

sticksondering för att få en uppfattning om avståndet till fast botten (berg). Genomförd 

sondering visar på fast berg i dagen vid vikens inlopp och vid strandkanten. Ju längre in i 

viken man förflyttar sig desto större blir sedimentmäktigheten och avståndet till fast 

botten. Genomförd provtagning av sedimenten visar att de till största delen består av lera 

med ett tunt överlagrat (ca 2 cm) organiskt skikt av bland annat förmultnande vass. Viss 

andel sten och grusbotten förekommer vid vikens inlopp. Föroreningssituationen i 

sedimenten bedömdes, utifrån genomförd provtagning som mycket låg med avseende på 

organiska ämnen och låg med avseende på metaller. 
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Vänern är mycket värdefull ur fiskeribiologisk synpunkt och hyser 36 fiskarter, bl.a. 

siklöja, lax (två relikta bestånd), sik, öring, abborre, nors, gädda, flodnejonöga, gers och 

gös. Vänern som helhet utgör ett riksintresse för yrkesfisket som fångstområde. Sjön 

hyser ett yrkesmässigt sötvattensfiske. Inom Karlstads kommun finns för närvarande fem 

registrerade yrkesfiskare och på Hammarö tre. Till detta kommer ett omfattande 

fritidsfiske. 

Grundviken har under många år utgjort huvudlokal för utsättning av glasål och ålyngel, då 

den har ansetts ha goda förutsättningar för dess uppväxt. Utsättningen upphörde dock i 

samband med hamnutbyggnaden i Grundvikens södra del. Idag sker utsättningen 

huvudsakligen i Kattfjordens västra del. Den europeiska ålen befinner sig idag i en 

allvarlig kris vilket förmodligen orsakats av ett flertal faktorer. Fisket orsakar en direkt 

dödlighet under ålens samtliga levnadsstadier. Ålens uppväxtområden i Europas 

sötvatten har också minskat kraftigt genom dammbyggen, utdikning, utfyllnader samt 

övriga exploateringsåtgärder. Dessutom lagras miljögifter i ålens fettreserv, vilket kan ge 

försämrad överlevnad när dessa koncentreras i ägg och larver vid leken. 

För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska 

jobba efter en nationell ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-

kommissionen i oktober 2009. Planens målsättning är att 90 procent av all blankål som 

för närvarande naturligt skulle kunna produceras i svenska vatten skall överleva och bidra 

till reproduktionen.  

Inför planerad exploatering av Katrineberg, i enlighet med föreliggande planförslag, har 

Karlstads kommun valt att genomföra platsspecifika undersökningar för att utvärdera 

Grundvikens faktiska betydelse som uppväxtområde för ål. Under 2010-2012 

genomfördes tre årliga provfisken efter ål. Utöver Grundviken har ytterligare sju lokaler i 

Kattfjorden provfiskats, dels för att erhålla jämförelsedata till Grundviken och dels för att 

utvärdera andra lokalers betydelse för ål. Undersökningarna är slutförda och slutlig 

rapport planeras under 2013. 

Utifrån genomförda provfisken med ryssja kan man konstatera att fångsterna i 

Grundviken varit förhållandevis stabila även om en nedåtgående trend kunnat ses från 

2010 till 2012. Man kan vidare konstatera att Grundviken inte sticker ut från övriga 

provfiskade lokaler som en särskilt god eller särskilt dåligt uppväxtlokal. Det går således 

inta att bortse från att Grundviken fortfarande har en viss betydelse som uppväxtlokal för 

ål. 

Vad minskningen mellan 2010 och 2012 beror på går inte att fastslå utifrån genomförda 

provfisken. Det kan dock inte uteslutas att genomförda vattenarbeten i Grundvikens södra 

del under 2010 har inneburit försämringar för ålen genom förlust av uppväxtområden och 

bytesdjur. Även båttrafiken till följd av hamnetableringen kan ha medfört störningar för 

ålen genom propellerströmmar och ljudalstring.  

Utöver ål visar genomförda provfisken att Grundviken även hyser bestånd av gädda, 

abborre, lake, mört, gärs, björkna, braxen, sarv, sutare och signalkräfta. Samtliga 

nämnda arter har fångats vid provfiskena. 

https://www.havochvatten.se/om-oss/publikationer/fiskeriverkets-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/11-5-2012-nationell-forvaltningsplan-for-al.html
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Området längs den östra kustremsan av Kattfjorden, mellan Ikea och Dingelsundet, utgör 

lekområde för gös. Någon gös har dock inte fångats i samband med genomförda 

provfisken med ryssja i Grundviken. Området är inte heller utpekat som fredningsområde 

för göslek. 

För detaljer rörande resultat och bedömningar från genomförda ryssprovfisken hänvisas 

till Swecos rapport om genomförda provfisken efter ål, se referenslista. 

5.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka konsekvenser planerad exploatering kommer att 

medföra för ålen samt övrig limnisk fauna och flora eftersom detaljerna i utförande och 

utformning ännu inte är fastställd. Exploatering av grundområden, vilka ofta har stor 

betydelse som uppväxtområden för flertalet fiskarter och vattenlevande organismer, 

medför generellt en negativ påverkan av något slag. En direkt effekt av till exempel 

muddrings- och sprängningsarbeten kan vara att fiskar dör, skadas eller att deras 

livsmiljö förstörs. Det kan också innebära att fisk och yngel flyr från området då arbetena 

pågår. Fiskar med simblåsa, bland annat ål, är särskilt känsliga för sprängningsarbeten.   

Flora och fauna kan också påverkas negativt genom att sediment rörs upp och ger en 

ökad grumlighet i vattnet. En följdeffekt kan bli att botten täcks av sedimenterat material. 

Generellt leder en ökad sedimentering av finmaterial till negativa konsekvenser för 

framför allt filtrerande djur som musslor vilka i många fall utgör föda för fisk. Ökad 

sedimentation av lekbottnar kan också orsaka dödlighet av ägg och yngel eller leda till att 

lekbottnar inte längre kan användas. De flesta vattenlevande arter klarar dock en 

temporärt förhöjd grumlighet men en längre tids exponering kan vara skadlig. 

En exploatering, innefattande muddringsarbeten, uppförande av pirar, bryggor m.m. 

innebär sannolikt att de kvarvarande, mest värdefulla delarna av Grundviken till stor del 

försvinner. I kombination med redan genomförd exploatering, vid Grundvikens södra del, 

kan de kumulativa effekterna bli stora och Grundvikens betydelse som uppväxtlokal för ål 

kan helt gå förlorad. 

De spänger och fågeltorn som planeras i de inre delarna av viken bedöms utifrån erhållet 

underlagsmaterial inte ha någon större inverkan på Grundvikens vattenförhållanden och 

därmed inte heller på ålens uppväxtmiljö. 

Konsekvenser av alternativ A 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av alternativ B 

Enligt huvudalternativet. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att en förhållandevis stor andel av Grundvikens vattenområde 

bibehålls intakt och att påverkan på uppväxtområden för ål sam övriga fiksarter uteblir.  

Likaså uteblir på kort sikt negativa konsekvenser för övriga limnisk flora och fauna. I ett 
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längre tidsperspektiv är det dock troligt att underhållsmuddringar behöver genomföra i de 

två befintliga hamnarna. Framtida underhållsmuddringar kommer att påverka de limniska 

värdena i viken negativt, i vilken omfattning går dock inte att bedöma i nuläget.    

Periodvisa störningar från befintlig småbåtshamn bedöms dock kvarstå, under framför allt 

sommarmånaderna. Hur stort den negativa effekten från båttrafiken är går inte att fastslå 

utifrån genomförda undersökningar. 

6 Råvattentäkt 

6.1 Målbild 

Karlstad och Hammarös råvattentäkt Kattfjorden skyddas så att Karlstads och Hammarös 

vattenförsörjning även i framtiden är säkrad.  

6.2 Nuläge 

Karlstad och Hammarös råvattentäkt är Kattfjorden, ett område i norra Vänern väster om 

Karlstad och Hammarö och öster om Segerstad. Vattenskyddsområdet för råvattentäkten 

är indelat i en primär skyddszon, som är den korsskrafferade ytan på kartan i bilaga 1, en 

sekundär skyddszon, som är den punkterade ytan, och en tertiär skyddszon, som är den 

skrafferade ytan.  

Hela planområdet ligger i den sekundära skyddszonen vilket betyder att vissa skydds-

föreskrifter gäller för området. Skyddsföreskrifter omfattar spridning av kemiska 

bekämpningsmedel, spridning av växtnäringsämnen, skogsavverkning, upplag av olika 

massor, markutfyllning och upplag av snö. 

I dagsläget består planområdet av naturmark utan större verksamheter eller bostads-

bebyggelse. 

6.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

För konsekvenser på råvattentäkten beroende på dagvattenhantering, spillvatten och 

översvämning se kapitel 7 till 9. 

Katrinebergs läge i den sekundära skyddszonen för Karlstads och Hammarös råvatten-

täkt medför att man måste ta hänsyn till Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskydds-

område (Länsstyrelsen Värmland, 2012-09-25). Exploatering av området medför att en 

viss skogsavverkning är nödvändig. Anmälan krävs för avverkning av skog som inte är 

gallring eller plockhuggning i de fall då arealen där avverkning sker överstiger 0,5 hektar. 

Konsekvenser av alternativ A 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av alternativ B 

Enligt huvudalternativet.  
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Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs. Detta medför ingen förändring av 

den nuvarande situationen. 

7 Dagvatten 

7.1 Målbild 

I detaljplanen för Katrineberg anges att utformningen av dagvattensystemet får en högre 

prioritet än normalt med anledning av att dagvattnet kommer att avledas till Kattfjorden, 

en del av Vänern som är kommunens råvattentäkt.  

Öppna dagvattendiken, dagvattendammar mm kan ingå som gestaltande inslag i 

områdets stadsbild. Öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett 

grönskande område och ökad biologisk mångfald. Genom ett öppet dagvattensystem 

med fördröjningsdammar och möjlighet till infiltration ska flödet av dag- och dränerings-

vatten till Vänern vara i det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande avrinning från 

området. Dagvattenutflödet i Vänern via Grundviksbäcken bör inte förändras mot 

nuvarande förhållanden med tanke på eventuella föroreningar som kan finnas i bäckens 

sediment samt i viken.  

Lokalt omhändertagande av dagvattnet ska eftersträvas. Den snabba avrinning som 

takytor, asfalterade ytor etc. medför bör kompenseras med lokalt omhändertagande, 

öppna diken och fördröjningsdammar inom området. Dagvatten ska flödesfördröjas inom 

kvartersmark motsvarande 50 % av flödet från hårdgjorda ytor vid dimensionerande 10-

årsregn. 

7.2 Nuläge 

Som dagvatten räknas ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på 

hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller 

reningsverk. 

Avrinningskoefficienten för området, som anger andelen hårdgjorda ytor så som asfalt 

och takytor, är idag mycket låg vilket gör att den nuvarande dagvattenavrinningen är 

relativ långsam. Avrinning av området sker i nuläget genom Grundviksbäcken som leder 

dagvattnet till Kattfjorden och våtmarksområden vid Vänern. Grundviksbäcken tillförs idag 

dagvatten från industriområdet på Gräsdalen, Zakrisdals verksamhetsområde och från 

omgivande naturmark. Delar av E18 strax norr om Gräsdalens industriområde avvattnas 

via Grundviksbäcken. Zakrisdals verksamhetsområde har under historien använt området 

kring bäcken för sin verksamhet. 

7.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Det allmänna dagvattensystemet ska byggas ut och anslutas till fastigheterna inom 

planområdet, som kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
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Dagvattnet kommer som idag att avledas till Grundviksbäcken och/eller till våtmarks-

områdena vid Vänern. 

Plankartan föreskriver den högsta andelen hårdgjord yta på kvartersmark för att minska 

dagvattenflödet. Inom kvartersmark ska 50 % av dagvattenflödet från hårdgjorda ytor 

fördröjas innan det avleds till den allmänna dagvattenanläggningen. Flödet beräknas 

utifrån ett dimensionerande regn med återkomsttid 10 år och varaktighet 10 minuter. 

Detta motsvaras av att det måste skapas ett magasin med 70 m
3
 (effektiv volym) per 

hektar hårdgjort yta inom fastigheten. Den exakta magasinsvolymen ska beräknas med 

utgångspunkt från hur många m
2
 hårdgjord yta som finns inom fastigheten. 

Området öster om kraftledningsgatan, där bland annat skolan och förskolan ska ligga, 

kommer att avleda dagvattnet till Grundviksbäcken, se figur 10. Området väster om 

kraftledningsgatan kommer att avleda dagvattnet i flera dagvattendammar till 

Grundvikens vattenområde och Kattfjorden. 

 

 

 

Figur 10. Avledning av dagvatten inom planområdet. 
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För områden markerad med PARK på plankartan planeras anläggning av parkmark vilket 

ger möjlighet till såväl öppna dagvattendammar som dagvattenfördröjning genom 

anläggning av torra dammar. Två områden norr om alkärret öster och väster om 

kraftledningsgatan (område 3 enligt Skogsstyrelsens inventering) samt ett område norr 

om hamnen (område 1B) är markerad med NATUR/våtmark på plankartan. Här finns det 

naturlig våtmark för rening av dagvatten. 

I område 11, som är lövträdsdominerad sumpskog, ska parkmark och dagvattendammar 

anläggas enligt detaljplanen. Några dammar ansluter i östlig riktning. Avrinningen sker 

genom ett våtmarksområde norr om alkärret, som utökar fördröjningseffekten ytterligare, 

in i Vänern. 

Avrinning från området där skola och förskola ska placeras (SB på plankartan) sker 

genom en eller flera dagvattendammar mot Grundviksbäcken. Avrinning från området 

norr om skolan och förskolan sker genom en eller flera dammar som ligger i området med 

kraftledningsgatan. 

Inom planområdet finns en mindre skogsdamm söder om skola och förskola, som 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken, MB 7 kap 11 §. 

Skogsdammen ligger kvar inom naturmark och ska inte anslutas till dagvattensystemet. 

Om inga fördröjningsmagasin anläggs kan det inte säkerställas att utflödet genom 

Grundviksbäcken inte förändras. 

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. 

För få och/eller för små dagvattendammar skulle vid stora nederbördsmängder medföra 

ett större dagvattenutflöde in till Vänern vid alkärret. Visar det sig att platsen för 

dagvattenfördröjning inte räcker till för de beräknade uppkommande dagvattenmängder 

bör bräddningsmöjligheter anläggas som bräddar nederbördsvattnet förbi dammarna efter 

det har regnat ett tag. Föroreningar samlar sig vid torrt väder på t.ex. vägar och hustak 

och spolas bort när det börjar regna. Det första nederbördsvattnet innehåller därför mest 

föroreningar som då hamnar i dagvattendammarna. Det efterföljande vattnet är renare 

och skulle kunna bräddas förbi dammarna och ledas direkt till alkärret. Skulle all 

nederbörd ledas till för små dagvattendammar skulle dammarna inte nå den önskade 

fördröjningseffekten och det finns dessutom risk att partikelbundna och lösta föroreningar 

spolas ut ur dagvattendammarna in i Vänern. Bräddning förbi dammarna medför att 

dagvattenutflödet till Vänern inte fördröjs vid stora nederbördsmänger. Detta leder till 

tillfälligt höga dagvattenflöden in i Vänern. 

Med de ovan föreslagna åtgärderna för dagvattnet (fördröjning och avstängnings-

möjlighet) bedöms de höga naturvärdena vid alkärret och i Grundvikens vattenområde 

samt vattenkvaliteten i Kattfjorden, kommunens råvattentäkt, inte påverkas negativt av 

planförslaget. 

För att bestämma den exakta placeringen, antal och dimensioneringen av dagvatten-

dammarna krävs noggrannare utredningar.  
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Konsekvenser av alternativ A 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av alternativ B 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs. Detta medför ingen förändring av 

den nuvarande dagvattensituationen.  

8 Spillvatten 

8.1 Målbild 

Planområdet ligger i direkta närheten av Kattfjorden som är Karlstads och Hammarös 

dricksvattentäkt. Området i Kattfjorden ingår i vattenskyddsområdet fastställt av 

Länsstyrelsen Värmland. Det aktuella planområdet Katrineberg ligger i den sekundära 

skyddszonen. Spillvatten får inte hamna i dricksvattentäkten eftersom denna då riskerar 

att förorenas. Därför bör extra hänsyn tas till en säker hantering av spillvattnet. 

8.2 Nuläge 

Vatten- och spillvattenledningar är inte utbyggda inom planområdet. Ledningar med 

möjlighet till anslutning finns inom Bergviks handelsområde, Zakrisdal och Gräsdalen. 

8.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Spillvatten från Katrineberg kommer att avledas via planerade ledningar och två stycken 

planerade pumpstationer (E2 på plankartan) till Gräsdalens befintliga pumpstation, för 

vidare avledning till Sjöstads avloppsreningsverk. Föreslagen bebyggelse kan till stora 

delar klaras genom ledningar med självfall till pumpstationerna. Marken inom Katrineberg 

faller ned mot Grundviksbäcken och mot Vänern, det blir därför omöjligt att ordna 

självfallslösningar till Gräsdalens befintliga pumpstation i nordost vilket resulterar i de två 

stycken planerade pumpstationerna i Katrineberg. Garage/källare under mark kan 

eventuellt behöva pumpa spillvatten från garaget. Byggnad vid hamnplanen behöver 

separat pump för avledning av spillvatten. 

Förslaget är utformat så att minimalt antal pumpstationer krävs inom Katrineberg, vilket 

förutsätter att pumpstationernas reglerutrustning placeras på höjd +46,75 m eller högre. 

På vissa platser kan markutfyllnader krävas. Bräddning bör undvikas och pumpstationer 

inom området bör därmed utformas med en utjämnande funktion vid tillfälligt höga 

spillvattenflöden. För att undvika bräddning av spillvatten bör systemet även förses med 

säkerhetsåtgärder vid t.ex. strömavbrott. Strömavbrott i pumpstationerna utan reservkraft 

resulterar i att inget spillvatten kan pumpas vidare till Gräsdalens befintliga pumpstation 

vilket skulle resultera i bräddning av spillvatten. Beroende på mängden bräddat 

spillvatten kan deras föroreningar hamnar i Kattfjorden som är kommunens råvattentäkt. 
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Förutsatt att spillvattennätet och pumpstationerna utformas så att ingen bräddning kan 

ske, bedöms ingen negativ påverkan på råvattentäkten uppkomma. 

Konsekvenser av alternativ A 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av alternativ B 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs. Detta betyder att inget 

spillvattennät behövs. 

9 Översvämning 

9.1 Målbild 

En översvämning påverkar och orsakar skador på samhällskritiska funktioner, byggnader, 

anläggningar, infrastruktur och ekosystem. Målet är att skydda det aktuella planområdet 

Katrineberg så långt som möjligt från skador på byggnader och infrastruktur. 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 övriga byggnader och infrastruktur, t.ex. kontor 

och skolor. Funktionen hos ny bebyggelse och infrastruktur ska klara nivån +46,75 vid 

Vänern, vilket är 200-årsnivån inklusive en vind- och klimatmarginal. 

I figur 11 visar den skrafferade ytan den delen av det aktuella planområdet som ligger 

under +47,0 meter. Skillnaden i ytor som ligger på +46,75, som är översvämningsnivån, 

och +47,0, som är inritad på kartan, är bara marginell. 

9.2 Nuläge 

Katrinebergs läge intill Vänern medför en ökad risk för översvämning av planområdet. De 

långvariga höstregnen år 2000 ledde till att Vänern i januari 2001 nådde den högsta nivån 

som uppmätts sedan den reglerades 1937. Som mest var Vänern i Karlstad 45,47 meter 

över havet. I figur 11 finns 100-årsnivån på Vänern, som motsvarar 45,5 meter, markerad 

med blått. Bilden visar att delar av planområdet ligger under Vänerns 100-årsnivå.  

En exploatering av planområdet förutsätter åtgärder för att säkra bebyggelse och 

infrastuktur mot höga vattenstånd. 
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Figur 11. Områden med översvämningsrisk. 

9.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Översvämningar skapar problem långt innan man ser vatten på marken. Under mark 

finns t ex VA-system. Enligt planförslaget är därför källare inte tillåtna i de områden som 

riskeras översvämmas vid hög vattennivå. 

Som figur 11 visar ligger delar av planområdet enligt huvudalternativet i dagsläget lägre 

än +46,75 m vilket motsvarar 200-årsnivån plus en säkerhetsmarginal. För att säkerställa 

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, behöver vissa områden fyllas 

upp till +46,75 m. 

Inga bostäder och inga tekniska lösningar (elcentraler m m) som ligger under +46,75 m 

bör tillåtas. Vattentåliga bottenplattor bör föreskrivas. Även vid högt vattenstånd i Vänern 

skall byggnader och anläggningar inte översvämmas. Dessutom bör man kunna ta sig till 

och från byggnader vilket betyder att vägar måste anläggas så att de ligger högre än 

+46,75 m. Skyddsföreskrifterna för Kattfjorden innehåller restriktioner angående mark-
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utfyllnad. Restriktionerna reglerar bland annat vilka massor som får användas. 

Markutfyllnad kan påverka grundvattenströmning och -nivå. Hur de påverkas kan utan 

noggrannare utredningar inte bedömas.  

Delar av distributionsnätet för dricksvatten ligger inom områden som översvämmas vid 

höga vattennivåer i Vänern. Under förutsättning att ledningsnätet är trycksatt och att inga 

vattenläckor inträffar inom områden som är översvämmade så påverkas inte 

distributionen till abonnenterna negativt under en översvämningsperiod enligt Karlstads 

översvämningsprogram. Uppstår en ledningsläcka med eventuellt undertryck inom 

översvämningsområdet kan det medföra att förorenat vatten kommer in i distributions-

nätet. Inom ett översvämmat område bedöms det vara omöjligt att laga en ledningsläcka 

vilket medför att vattendistributionen måste stängas av inom det aktuella området. 

Följden är att ett antal abonnenter kan blir utan dricksvattenförsörjning via ledningsnätet. 

Pumpstationerna för spillvatten bör ligga på en marknivå att de inte skadas eller påverkas 

vid översvämning. Skadas eller utslås spillvattenpumpstationerna så att spillvattnet inte 

längre kan pumpas vidare kan det hamna i Vänern och det finns risk att råvattentäkten 

Kattfjorden förorenas. 

I stort sett hela spillvattennätet på Katrineberg ligger lägre än +46,75 m. I takt med att 

vattennivåerna stiger ökar inläckaget i spillvattensystemet. Är spillvattennätet och pump-

stationerna för klent dimensionerade finns risk att systemet inte klarar spillvattenflödet. 

För att förhindra att anslutna fastigheter översvämmas kan orenat spillvatten behöva 

nödbräddas. När bräddat spillvatten hamnar i Kattfjorden kan Karlstads och Hammarös 

råvattentäkt Kattfjorden förorenas. 

Dagvattensystemet på Katrineberg är utformat så att dagvattnet leds till lägre belägna 

områden med ett antal dagvattendammar respektive till Grundviksbäcken och sedan 

vidare till Vänern. Detta medför att vid höga vattennivåer i Vänern trängs vänervatten in i 

Katrinebergs dagvattensystem om inga avstängningsmöjligheter installeras. Många 

dagvattensystem kommer att vara fulla och fastigheter med dräneringssystem kopplade 

till dagvattensystemet kan drabbas av översvämning på grund av inträngande vatten. 

Även om dagvattnet från Katrineberg med den planerade bostadsbebyggelsen inte 

behöver renas så innehåller dagvattnet dock en viss mängd föroreningar som avlägsnas 

genom naturlig rening i dagvattendammarna. Vid översvämning av dagvattendammarna 

spolas dagvattnet rakt ut i Vänern utan den naturliga rening i dagvattendammarna med 

följd att föroreningarna hamnar i Kattfjorden som är Karlstads och Hammarös råvatten-

täkt. För att undvika förorening av Karlstads råvattentäkt Kattfjorden med dagvatten vid 

höga vattennivåer bör även dagvattendammarna anläggas så att de inte översvämmas. 

Detta kan t.ex. vara avstängningsmöjligheter så att Vänervatten förhindras att ta sig in i 

dagvattensystemen. 

Konsekvenser av alternativ A 

Till skillnad från huvudalternativet innebär alternativ A terränganpassad bebyggelse 

utifrån planeringsnivån för översvämningar. Behovet av markutfyllnader är därmed 

betydligt mindre. I övrigt är konsekvenserna av alternativ A desamma som för 

huvudalternativet.  
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Konsekvenser av alternativ B 

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att bebyggelsen inte genomförs. Översvämningar orsaker därmed 

inga skador på byggnader eller anläggningar. 

10 Markavvattning 

10.1 Nuläge 

Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag, gällande upptagande av avloppsdike 

för landerierna Grundviken och Katrineberg från år 1923 (figur 13). Markavvattnings-

företaget är fortfarande juridiskt gällande. Längre uppströms i Grundviksbäcken, mot 

Gräsdalen, finns flera markavvattningsföretag. Dessa berörs dock inte av den nu aktuella 

planen. Det aktuella markavvattningsföretaget ligger i sin helhet inom fastigheter 

tillhörande Karlstads kommun och Tain Swedish Property AB. 

 

 

Figur 13. Befintliga markavvattningsföretag.  
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10.2 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Huvudalternativet innebär att befintligt markavvattningsföretag upphävs. Existerande 

avvattnande diken ersätts med strukturer för lokalt omhändertagande av dagvatten, enligt 

beskrivningen under avsnitt 7. Miljökonsekvenserna av detta bedöms i huvudsak bli 

neutrala. En viss ökad föroreningsbelastning till följd av att området exploateras kan 

förväntas. Samtidigt medför dagvattenhanteringen att uppehållstiden för avrinnande 

vatten ökar, vilket bedöms vara positivt för vattenkvaliteten. 

Konsekvenser av alternativ A och alternativ B 

Varken Alternativ A eller Alternativ B bedöms medföra några konsekvenser som skiljer 

sig från de som redovisats under huvudalternativet. Bägge alternativen påverkar befintligt 

markavvattningsföretag på ett sådant sätt att en omprövning alternativt upphävande av 

företaget krävs. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär inte någon påverkan på befintligt markavvattningsföretag. 

Markavvattningsföretaget blir kvar på samma sätt som i dag, med kvarstående 

underhållsskyldighet. 

11 Markföroreningar 

11.1 Målbild 

Målbilden är att läckage av markföroreningar till ytvatten inte skall öka till följd av 

exploateringen. 

11.2 Nuläge  

Mark inom planområdet 

Öster om kraftledningen, i den nordöstra delen av det område som markerats för 

bostäder/skola/förskola i huvudalternativet, har provningsverksamhet av mintändare 

förekommit. På mingården grävdes attrapper av minor ner i syfte att kontrollera att en 

varningsflagga kunde skjutas upp genom en meters tjäle när minan passerat sitt bäst 

före-datum. Attrapperna bestod av en betongfylld mina. En krutladdning sköt upp flaggan 

och minorna var försedda med en ställning av metallplåt som hindrade flaggorna att skuta 

iväg. Alla attrapper har schaktats bort och risken för markföroreningar inom området 

bedöms vara liten.  

Grundviksbäcken 

Grundviksbäcken är belastad med historiska föroreningar samt med pågående utsläpp 

från verksamheter inom Zakrisdals verksamhetsområde. Halterna är generellt högre 

längre uppströms (utanför planområdet) och lägre närmare bäckens mynning i 

Grundviken. 
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2006 och 2009 genomfördes provtagningar av sediment i Grundviksbäcken. Slutsatserna 

är att Grundviksbäckens sediment bedöms vara påverkade av förorenande ämnen. De 

föroreningar som påträffats i förhöjda halter i sedimenten är främst metallerna arsenik, 

krom, koppar, bly och zink men även organiska ämnen i form av alifater och aromater. 

Ftalater och vissa klorerade alifater påvisades år 2006 men kunde inte detekteras år 

2009. Generellt gäller att de högsta halterna uppmättes vid utsläppspunkten från 

Zakrisdalsverken samt i den första punkten nedströms denna. 

Inom Zakrisdals verksamhetsområde finns två tillståndspliktiga ytbehandlingsindustrier; 

ZamPart AB (fd Zakrisdalsverken AB) och Bodycote Ytbehandling AB (fd Yttec AB). Båda 

innehar tillstånd enligt Miljöbalken/miljöskyddslagen. Båda företagen har egna renings-

anläggningar varifrån renat spillvatten leds till Kattfjorden via Grundviksbäcken respektive 

en mindre bäck som mynnar i viken söder om Zakrisdalsudden. Utsläpp till vatten från 

dessa båda företag regleras i tillstånd och tillhörande villkor för verksamheterna.  

För närvarande pågår ett projekt där vattenkvaliteten i Grundviksbäcken kontrolleras. 

Vattenkvaliteten kontrolleras med passiva provtagare under en månads tid var 3:e månad 

under ett år. Första omgångens mätningar har precis avslutats och resultat inväntas. 

Vidare ska flödet i Grundviksbäcken mätas så mängder av de eventuella föroreningarna 

som hittas i bäcken kan beräknas (kg/år).  

Vattenområdet Grundviken 

I vattenområdet Grundviken har en översiktlig sedimentprovtagning genomförts. Föro-

reningssituationen bedömdes som mycket låg med avseende på organiska ämnen och 

låg vad gäller tungmetaller. För krom och nickel bedömdes halterna i en punkt vara 

måttligt höga. Halterna i vattenområdet Grundviken är lägre än halterna som uppmätts i 

Grundviksbäcken. 

11.3 Konsekvenser 

Konsekvenser huvudalternativet 

Områdena kring Grundviksbäcken kan komma att fungera som närrekreationsområde för 

planerade bostäder. Föroreningshalterna i sedimentet bedöms inte medföra att någon 

förhöjd hälsorisk för personer som vistas i området, då eventuell exponering för 

föroreningar bedöms begränsas till situationer då föroreningar mobiliseras i samband 

med grävning och/eller schaktning i sedimenten. Bäckar och vatten inbjuder dock 

generellt till lek, vilket medför risk för att lekande (och grävande) barn exponeras för 

föroreningar i vatten och sediment. Vissa mindre barn kan även exponeras via intag av 

jord/sediment.  

I det fall det bedöms finnas en risk för människors hälsa och för miljön planeras sanering 

genomföras. Under förutsättning att detta sker innebär huvudalternativet ingen ökad risk 

för människors hälsa. Sanering medför även minskad risk för transport av föroreningar till 

Grundviksbäcken jämfört med nollalternativet.  

Under byggskedet riskerar markarbeten inom områden med potentiellt förorenad mark att 

medföra ökad föroreningsbelastning till Grundviksbäcken om inte arbetena föregås av 

sanering.  
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Föroreningsbelastningen från pågående verksamheter inom Zakrisdals verksamhets-

område påverkas inte av planförslaget.  

Konsekvenser av alternativ A  

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av alternativ B  

Enligt huvudalternativet.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Befintliga föroreningar i mark/sediment påverkas inte. 

12 Strandskydd 

12.1 Målbild 

En utgångspunkt för Västkusts utveckling är att tillgängliggöra strandområden för en bred 

allmänhet. Genom exploateringen görs strand, hamn och badplats tillgänglig för allmän-

heten. Möjligheterna att nyttja stranden och vattnet för friluftsliv och rekreation förbättras. 

12.2 Nuläge 

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

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 

till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Inom Katrineberg är strandområdena idag främst tillgängliga från sjösidan, där man kan 

lägga till med kanoter eller mindre båtar.  

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. Till största del utgör området ett 

rekreationsområde för de närboende. Området besitter höga naturvärden bestående av 

flera nyckelbiotoper och signal- och rödlistade arter.  

12.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av huvudalternativet 

En exploatering enligt huvudalternativet innebär att de för allmänhetens rekreation och 

friluftsliv mest intressanta strandområdena längst ut på Frykmans udde lämnas 

oexploaterade. Vid de befintliga pirarna i Grundvikens vattenområde anläggs en ny 

hamnmiljö med småbåtshamn och restaurang i stället för den befintliga privata småbåts-

hamnen. Detaljplanens utformning medför att risken för privatisering av strandmiljöerna 

bedöms vara liten. Parkeringsmöjligheterna och möjligheten att ta sig till strandmiljöerna 

med cykel- eller kollektivtrafik förbättras avsevärt. En utbyggnad av småbåtshamn, 

badplats och promenadstråk bedöms vara positiva för friluftslivet och tillgängligheten till 

Vänern. En hamn och en badplats erbjuder även större möjligheter till ett vattenanknutet 



  

  

 

 
 

39 (45) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2013-04-04 

 

 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JOGA p:\1345\1331308_karlstad,_grundviken\000\19 original\mkb, grundviken katrineberg_130404.docx 

 

friluftsliv inom Grundviken. Vid en exploatering kommer inte något större samman-

hängande skogsområde finnas kvar i området. För rekreation i stora skogsområden finns 

Skutberget, Sörmon och I2-skogen inom relativt nära avstånd från planområdet. I 

planområdets närhet finns även Bergviks udde och Göteborgsudden. 

En exploatering inom tidigare strandskyddsområde bedöms medföra ett ökat slitage och 

risk för betydande påverkan på befintliga naturvärden, vilka beskrivs närmare under 

avsnitt 3 och 5. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för allmänhetens 

tillgänglighet till strandområdet, genom förbättrad kommunikation till området. 

Planförslaget innebär dock att livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

påverkas negativt. 

Konsekvenser av alternativ A och Alternativ B 

Varken alternativ A eller alternativ B bedöms skilja sig på något avgörande sätt från 

huvudalternativet ur strandskyddssynpunkt. Båda alternativen innebär att 

strandområdena längst ut på Frykmans udde lämnas tillgängliga för allmänheten, samt att 

sumpskogarna på båda sidorna om Grundvikens vattenområde lämnas oexploaterade.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att livsmiljön för växt- och djurarter inte påverkas och att 

tillgängligheten för allmänhetens friluftsliv inte förbättras.  

13 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 

13.1 Naturmiljö 

Utöver detaljplanens bestämmelser bör nedanstående åtgärder vidtas för att begränsa 

eller undvika påverkan på naturvärden.  

Generella försiktighets-/kompensationsåtgärder 

 Kvarvarande värdefulla områden kan skyddas genom biotopskydd och 

naturreservat. 

 I detaljprojekteringen anpassas bebyggelse och anläggningar efter områdets 

topografi, naturvärden mm. Den slutliga utformningen föreslås ske i samråd med 

ekolog med god kunskap om skogliga värden och habitat. Eventuellt behöver 

också fördjupade inventeringar genomföras inom vissa delområden. 

 Bygg- och marklov bör inte ges förrän konsultation av ekolog har skett. 

 Bevara värdefulla element och strukturer i området (t.ex. gamla träd, äldre 

lövträd, naturlig skiktning, naturlig ståndortsvariation, död ved, småvatten).  

 Kommande genomförandeavtal som upprättas mellan kommunen och 

exploatörerna bör avhandla en konkretisering av bevarande- och skötselplaner 

för områdets naturvärden, krav på försiktighet och skyddssåtgärder inför 

byggnation.  
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 Uppföljning av detaljplanens intentioner, dels under projekteringen och dels 

under byggskedet. Detta kan ske genom att utse en kvalitetsansvarig som deltar 

från planerings- till utförandeskede. 

 Andel hårdgjorda ytor bör begränsas för att minimera påverkan på av- och 

tillrinningen i området. 

 För att begränsa påverkan på befintliga naturvärden under arbetets utförande ska 

en miljöplan upprättas av respektive entreprenör. I denna skall anges vilka 

försiktighetsåtgärder som skall vitas för att minimera påverkan på områdets 

generella och objektspecifika naturvärden.   

 Spara buffertzoner mot nyckelbiotoper. 

 Minimera risken för att skogen ”städas” för att underlätta framkomligheten och 

upplevas som mindre skräpig. Det kan exempelvis ske genom information till 

boende och besökare, t ex i form av informationsskyltar, om de biologiska värden 

och strukturer (död ved, gamla träd, småvatten mm) som finns i området. 

Åtgärder som gynnar rödlistade arter 

Stekelbock: 

 Stående död ved i solbelyst miljö lämnas i så stor utsträckning som möjligt.  

Tallticka: 

 Gamla tallar lämnas i så stor utsträckning som möjligt. 

Mindre hackspett: 

 Vid avverkning bör artens bästa häcknings- och födosöksbiotoper sparas, d.v.s. 

framför allt äldre lövträd. Stora björkar har särskilt stort värde för arten och bör 

sparas. Vidare bör äldre lövträd döda stammar och stubbar lämnas stående. 

 Man bör undvika kraftig utgallring i strandskogar och alkärr, undvika bortsågning 

av torra och murkna grenar på stora ekar och andra äldre lövträd samt därtill 

lämna kvar torrträd och stubbar. 

13.2 Vattenmiljö 

För att i möjligaste mån bibehålla vattenområdets limniska värden, bl. a i form av 

uppväxtlokal för ål men också andra arter, bör kommande exploatering genomföras på ett 

vis att lokalen påverkas i så liten negativ omfattning som möjligt. Bland annat bör 

anläggande av bryggor m.m. förläggas så att muddringen begränsas i omfattning. För att 

kompensera förlust av habitat från planerad muddring kan t.ex. den mycket täta vassen 

längst in i viken öppnas upp. Det är också möjligt att som en kompensationsåtgärd skapa 

gynnsamma biotoper i Grundviken genom att på konstgjord väg tillskapa en god 

uppväxtmiljö. För att säkerställa nyttan med en sådan åtgärd bör utfall och erfarenheter 

från likande vidtagna åtgärder studeras mer i detalj och möjliga kompensationsåtgärder 

utformas i samråd med expertis inom området. Rent generellt kan man dock säga att en 

varierad strandnära miljö är positiv för flera arters behov av lek och uppväxtområde.  
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Vid anläggande av pir bör alternativet med en flytande vågbrytare övervägas. Genom en 

sådan konstruktion ianspråktas en minimal yta av botten samtidigt som en god 

vattengenomströmning i viken fortsatt erhålls. En god vattengenomströmning bedöms 

minska igenväxningen och behovet av underhållsmuddring, likaså erhålls en bättre 

vattenkvalitet innanför piren. Det bör dock poängteras att en flytande vågbrytare inte alltid 

är det bästa alternativet. Vid ringa vattendjup och vid risk för kraftig sjögång kan en så 

kallad pumpeffekt uppstå, vilket bland annat kan leda till att botten under bryggan gröpas 

ur och att sediment hela tiden rörs upp. Utan att närmare studerat om en flytande 

vågbrytare är tekniskt möjlig att anlägga, bedömer Sweco att de miljömässiga fördelarna 

med en flytande konstruktion överstiger den fasta. 

En ytterligare möjlig kompensationsåtgärd är att genom områdesskydd säkerställa att 

andra områden av betydelse för ål med flera arter inte exploateras. Utifrån de resultat 

som erhållits från genomförda provfisken bedöms viken ”Dybotten” vid Segerstadlandet 

ha bäst förutsättningar för uppväxande ål. Bedömningen grundar sig dels på resultatet 

från genomförda fisken men framför allt på lokalens fysiska förutsättningar. Viken är rik 

på vass samt undervattensvegetation och botten består till stor del av mjukbotten med 

närhet till sten och grusbotten med fast berg i dagen. De varierande bottenförhållandena 

erbjuder varierande miljöer vilka bedöms vara värdefulla ur ett födosöksperspektiv men 

även då ålen går i dagvila. Viken är också till stor del oexploaterad.  

13.3 Dagvattenhantering 

Exploatering av Katrineberg medför en större andel hårdgjorda ytor och leder därmed till 

en högre avrinningskoefficient för området. Då dagvattenflödet i Vänern via Grundviks-

bäcken inte bör förändras måste fördröjning av dagvattnet ske. 

Fördröjning av dagvattnet kan ske på olika sätt. På den privata marken handlar det om 

lokalt omhändertagande som kan innebära t.ex. gröna tak, infiltration på gräsytor, 

genomsläppliga beläggningar, infiltration i stenfyllningar, dammar eller uppsamling och 

återvinning av takvatten. På allmän platsmark kan det handla om fördröjning nära källan, 

trög avledning exempelvis i diken eller en samlad fördröjning/fördröjningsmagasin som 

t.ex. dagvattendammar. 

Fördröjningsmagasin kan vara öppna diken, underjordiska magasin eller lågpunkter i 

terrängen som kommer att vattenfyllas vid kraftigare regn. Den gemensamma principen 

för fördröjningsmagasin är att vid kraftigare regn är tillrinningen större än avrinningen och 

att det därmed sker dämning så att områden nedströms skyddas från höga vattenflöden 

som kan orsaka översvämningar. 

Dimensionering av fördröjningsmagasin ska ske efter regn med långa återkomsttider. 

Den aktuella rekommendationen är att dimensioneringen sker enligt minst 10-årsregn. 

Skärpta krav för dagvatten kan komma i framtiden med anledning att Svenskt Vatten 

håller på att revidera deras publikation P90 för att anpassa den till den europeiska 

normen ”SS-EN 752”. Resultatet kan vara att regn med längre återkomsttider och därmed 

högre nederbördsintensitet och -mängder måste beaktas. Områden väster om 

Grundviksbäcken, där planområdet ligger, har mindre behov av rening av dagvattnet 

eftersom bebyggelsen består av bostadshus. 
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En stor del av naturmarken intill stranden består av naturliga våtmarker och sumpskogar. 

Dessa våtmarker är en tillgång i det föreslagna dagvattensystemet genom att fördröja och 

rena dagvattnet innan det släpps ut i Vänern. 

Öppna magasin så som dagvattendammar ger stora möjligheter för Katrineberg att skapa 

estetiskt tilltalande miljöer och biologisk mångfald som även kan ha en funktion för att 

minska översvämningar och höga flöden samt rena dagvattnet. Inom Katrinebergs-

området finns även några föreslagna parkområden som framför allt är iordningställda 

grönytor. Inom parkerna ska ett öppet dagvattensystem anläggas. Dagvattensystemet 

kan bestå av diken, kanaler, dammar eller mångfunktionella ytor som får översvämmas 

vid behov. Vegetation och infiltration delar av systemet. 

Förutom fördröjning bidrar dagvattendammar även till en naturlig rening av dagvattnet. 

Partiklar, partikelbundna föroreningar, BOD, fosfor och kväve kan avlägsnas. Även en 

viss reduktionseffekt för bly, kadmium, zink och koppar kunde fastställas i olika 

dagvattendammar i Sverige. 

Bredvid den stora infartsvägen bör avrinningsveck, vegetationstäckta grunda diken som 

normalt är torrlagda, anläggas. Där markstrukturen tillåter skall omhändertagande av 

dagvattnet nära platsen för nederbörden eftersträvas. Lokalt omhändertagande av 

dagvattnet på den enskilda tomten bör främjas. 

Dagvattenkvaliteten från planområdet efter exploatering kommer att bero på vilka ytor 

som det avrinner från. Vägtrafik och byggmaterial bidrar till föroreningar i dagvattnet. 

Dagvatten från trafikerade ytor innehåller tungmetaller, PAH (Polycykliska aromatiska 

kolväten), oljerester och näringsämnen. Byggmaterial, som metaller i hustak, kan ge ifrån 

sig tungmetaller till dagvatten. I det aktuella planområdet är en bostadsbebyggelse 

planerad. Enligt tidigare utredningar t ex av Stockholm stad är föroreningshalterna från 

småhusområden i ytterområden generellt mycket låga såvida inte stora områden har t ex 

koppar eller plåttak. Dagvatten från denna bebyggelse bedöms inte erfordra separata 

reningsanläggningar. Dagvattendammarna behöver därmed inte förses med extra 

reningsmöjligheter. 

För alla dagvattenmagasinen i planområdet gäller att deras utlopp även bör förses med 

avstängningsmöjligheter för att förhindra utsläpp av förorenat släckvatten och andra 

oönskade utsläpp till recipienten. Utsläppspunkten för dagvattendammarna ligger i den 

sekundära skyddszonen för Karlstad och Hammarös råvattentäkt Kattfjorden. 

13.4 Markföroreningar 

Försiktighet bör alltid iakttas i samband med markarbeten i närheten av potentiellt 

förorenad mark. Vid misstanke om förorening, exempelvis vid påträffande av jordlager 

med avvikande lukt och/eller struktur, ska tillsynsmyndigheten kontaktas. 

Schaktinstruktioner bör upprättas. 
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14 Kommande sakprövningar 

Följande sakprövningar erfordras för genomförande av planförslaget: 

14.1 Markavvattning 

Markavvattning är enligt miljöbalkens definition i 11 kap. 2 § åtgärder som utförs för att 

avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten. Enligt definitionen i 

miljöbalkens 9 kap. 2 § klassas sådant vatten som avleds för sådan avvattning av mark 

inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastighets räkning som avloppsvatten. 

Den vattenavledning som blir en följd av planens förverkligande medför således inte 

någon ny markavvattning. Däremot innebär förändrad markanvändning inom den del av 

planområdet som berörs av det befintliga markavvattningsföretaget att de tillståndsgivna 

dikenas djup och läge påverkas. Tillståndsgivna dikens djup och läge får inte ändras utan 

att det befintliga markavvattningsföretaget omprövas eller upphävs. 

Syftet med markavvattningsföretaget är att förbättra avrinningen, och därmed 

brukningsmöjligheterna, på åkermarken i anslutning till Grundviksbäcken. Eftersom detta 

syfte faller i och med att området exploateras för bostadsändamål finns inte något behov 

av att ha kvar markavvattningsföretaget. Det faller sig därmed mer rationellt att upphäva 

företaget än att ompröva det. 

En avveckling kan gå till på två olika sätt. Om deltagarna i företaget är överens om att 

markavvattningsföretaget ska upphöra, kan de upprätta en överenskommelse om detta. 

För att överenskommelsen ska bli giltig gentemot de ingående fastigheterna måste den 

godkännas av mark- och miljödomstolen. Ett markavvattningsföretag kan också 

avvecklas genom att någon av deltagarna ansöker om det. Frågan ska då hanteras av 

mark- och miljödomstolen som ett ansökningsmål. 

Har ett tillstånd återkallats och upphört att gälla kvarstår skyldigheten att underhålla 

vattenanläggningen. Att skyldigheten att underhålla kvarstår innebär dock inte med 

nödvändighet att underhållsåtgärder behöver vidtas. För att slippa allt framtida underhåll 

måste dock en återkallelse förenas med beslut om borttagande. 

14.2 Vattenverksamhet 

Med vattenverksamhet avses åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge 

genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i 

vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller 

infiltration för att öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet.  

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa 

mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen. För 

vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd. 

Planerad exploatering i Grundvikens vattenområde bedöms utgöra en tillståndspliktig 

vattenverksamhet.  
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14.3 Artskydd 

Båda arterna mindre och större vattensalamander är fridlysta. Den större vatten-

salamandern finns dessutom upptagen i artskyddsförordningens första bilaga och 

omfattas därmed av artskyddsförordningens bestämmelser (2007:845). 

Med anledning av områdets höga naturvärden kan det dock inte uteslutas att ytterligare 

fridlysta eller på annat sätt skyddade arter finns i området.  

Utifrån nuvarande utformning och påträffade arter bedöms inte dispens från artskydds-

förordningen behövas.  
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