
Nulägesbeskrivning 2013-11-26    Bilaga 1 

 

 

1 Nulägesbeskrivning 

 
1.1  Båtplatser i Karlstads kommun  
Totalt finns ca 1800 båtplatser i Karlstads kommun. Att stå i kö för en båtplats 
kostar 150 kr per hamn och kalenderår. Att hyra en båtplats kostar mellan 1 300 kr 
till 2 400 kr.  För närvarande står ca 330 personer i kö för båtplats i Karlstad.  

 
Kommunala båtplatser – totalt 617 båtplatser 

 Lambergskanalen – 67 båtplatser  

 Lambergstjärnet -123 båtplatser  

 Mariebergsviken -272 båtplatser 

 Tullholmen – 175 båtplatser  

 Inre hamn – 30 båtplatser 

 
Föreningsägda – totalt ca 942 
I Yttre Hamnen finns en småbåtshamn vid Kanikenäset, i första hand avsedd för 
segelbåtar, som drivs av KSS (Karlstads Segel Sällskap). Klubben arrenderar 
marken av Karlstads Kommun. I Kaplansälven vid Heden driver Karlstad Båtklubb 
en småbåtshamn. Klubben arrenderar mark av Karlstads Kommun. 
 

 Kannikenäset - KSS – 400  

 Heden - Karlstads båtklubb – 288  

 Alster – 99  



 Skattkärrs motorbåtsklubb – 125  

 Vålberg - 30   

 
Mindre förenings- eller klubbdriva – totalt ca 200 platser 

 Vålberg  

 Kungsnäs  

 Två i Bergviksområdet.  

 Grundviken - ca 20 båtar.   

 Zakrisdalsudden – ca 100 båtar. 

 
1.2 Ramper 
Ramper för i- och upptagning av båtar (som alla kan använda) finns i :  

- Lambergskanalen  
- Lambergstjärn  
- Mariebergsviken  
- Skutberget 
- Örsholmen  
- Herrön        
- Zakrisdal    

 
Ramper för i- och upptagning av båtar finns också vid många av de föreningsdrivna 
båtplatserna. Men dessa är i huvudsak till för föreningsmedlemmarna.   
 
Behov av ytterligare ramper har framförts, t ex vid Örsholmen. Även behov av 
ramp i Skåre har framförts.  
 
Behov av att se över ”kringservicen” vid iläggningsramperna har framförts. För att t 
ex i framtiden kunna marknadsföra Karlstad som en plats där det är intressant för 
båtägare att tillfälligt sjösätta sin båt för att besöka Vänerskärgården. 
 
1.3 Inventering av bryggor och båtar i Karlstads tätort 
Antalet mindre bryggor - och andra anordningar för båtar längs stränderna på 
Karlstads kommuns mark – har ökat de senaste åren.  
 
Under maj-juni 2012 genomfördes en inventering av stränderna på Karlstads 
kommuns mark. Syftet med inventeringen var att se hur många bryggor och båtar 
som finns längs kommunens stränder.  
 
Inventeringen genomfördes i Karlstads tätort och omfattar området i Klarälven från 
Bryngfjorden i norr vidare genom älvens förgreningar ner förbi Romstad, 
Sommaro, Örsholmen och Heden i söder. Inventeringen genomfördes också i 
Mariebergsviken, Tullholmsviken och Lambergstjärnet. Inventeringen omfattade 
inte småbåtshamnar samt Inre hamn och Yttre hamn. Ytterligare privata bryggor 
finns i Vålberg, Jäverön, Ulvsby och Molkom. 
 
Totalt hittades 171 bryggor längs stränderna på Karlstads kommuns mark. En stor 
andel av bryggorna finns längs stränderna på Romstad och Sommaro. Av de 171 
bryggorna var 115 i bra eller acceptabelt skick. 54 bryggor är i dåligt skick, rasrisk  
 



 
 
eller är svårbedömda! Se tabell 1. De flesta, som tidigare redovisats, byggda utan 
tillstånd.  
 
Utformningen på bryggorna som inventerades visas i tabell 2. De allra flesta 
bryggorna är flytbryggor eller bryggor fastsätta med stolpar.  
 
Tabell 1: Bryggornas status 
Status på bryggor Antal Andel i 

procent 
Bra/acceptabelt skick 115 67 % 
Dåligt 
skick/rasrisk/svårbedömd 

56 33 % 

 
Tabell 2: Bryggutformning 
Typ av brygga Antal Andel i 

procent 
Flytbrygga 62 36 % 
Stolpe 77 45 % 
Fast 32 19 % 
 
 



 



Båtar 

Vid inventeringen hittades totalt 36 båtar, varav 17 båtar var övergivna i vattnet och 
19 stod på land. Endast 10 båtar ansågs som farbara. De båtar som hittades finns 
jämt fördelade längs stränderna vid Romstad, Sommaro, Orrholmen, Tullholmen, 
Lambergstjärnet, Färjestad, Örsholmen och Heden.  
 
1.4  Gällande planbestämmelser 
Gällande planbestämmelser redovisas på kartor enligt följande:  
 
Karta A : Gult = Förekomst av detaljplan 
Karta B :  Rött  = Enligt detaljplan ”Öppet vatten”. Får ej överbyggas.  
Karta C : Grönt =  Område där bryggor, broar, skuthamn, husbåtar eller mindre 
byggnader får uppföras enligt detaljplan. 
 
Bryggor för mer än tio båtar betraktas enligt Plan- och Bygglagen (PBL) som 
småbåtshamn och är bygglovpliktig. 
 
Strandskyddsdispens krävs för alla bryggor om inte bryggan ligger inom 
detaljplanelagt område där strandskyddet är upphävt. 
 
Om detaljplan upprättas ska strandskyddet behandlas i samband med 
planläggningen. Länsstyrelsen har rätt att överpröva en plan om man anser att 
kommunens beslut strider mot Miljöbalken (MB) vad gäller hantering av 
strandskyddet. 
 
Byggande i vatten är vattenverksamhet enligt MB 11 kap och kräver i de flesta fall 
tillstånd av Länsstyrelsen eller Miljödomstolen (beroende på åtgärdens omfattning).  
 
  



Karta A – Förekomst av detaljplan 



Karta B – ”Öppet vatten” enligt detaljplan 

 



Karta C – Bryggor mm tillåtna enligt detaljplan 



 
1.5 Attraktivitet och tillgänglighet 
Det arbete som pågår i projekt ”Älvpromenaden” måste nämnas. Syftet med 
projektet är att öka karlstadsbornas och besökandes tillgänglighet till och kontakt 
med älven och skapa ett attraktivt stråk som blir ”Karlstads Solsida”. Efter en 
förstudie med en omfattande dialog med karlstadsborna finns förslag med fyra olika 
etapper för en ombyggnad av stråket längs med älven. De fyra etapperna är utan 
inbördes tidsordning: 
 

- Älvgatan, Almenparken/torget och kvarteret Almen 
- Residenstorg, residenspark och teaterpark 
- Älvgatan och Klaraborgsparken 
- Museigatan 

 
Den första deletappen som nu projekteras är Älvgatan mellan Järnvägsgatan och 
Pihlgrensgatan inklusive Almentorget. Exempelvis föreslås följande att 
genomföras: 
 

- kajpromenad/promenadväg längs vattnet mellan kajkant och allé 
- bryggdäck i Almentorgets förlängning 
- flytbryggor för båtbuss och tillfälliga angöringsplatser för småbåtar 
 

Vilken nästa etapp blir och tidplanen för genomförandet av Älvpromenaden är i 
nuläget inte fastslaget. Det förslag som finns är att det blir en ombyggnad av 
Museigatan mellan Herrgårdsgatan och Sandgrundsgatan. Även här är fokus på 
allmänhetens kontakt med älven genom promenadstråk mm. I senare kommande 
etapp för södra delen av Museigatan finns även förslag på bryggdäck. 
 

 
 
Även projektet som syftar till att skapa ett översvämningsskydd längs Älvgatan 
innehåller åtgärdsförslag som, utöver att de uppfyller syftet med projektet, 
utvecklar älvståket och kvaliteterna i stadens kontakt med älven.  
 



 
 

 
 
Karlstads kommun och Landstinget i Värmland har för avsikt att upprätta ett 
gemensamt översvämningsskydd längs Älvgatan.  Bakom spont anordnas en upphöjd 
gång och cykelväg, ett inbjudande stråk med vilplatser och utsiktsplats på trädäck. 
Översvämningsskyddet utformas så att det blir ett tillskott i miljön utmed 
Klarälvens stränder med förbättrad tillgänglighet och ökade möjligheter för gång- 
och cykeltrafik. 
 
Intrycket av vallen från Älvgatan och boende innanför skyddet skall vara grönt. 
Därför skapas en bred zon mellan Älvgatan och gång- och cykelvägen med plats för 
lågväxande marktäckare. Inbjudande vilplatser med soffor kommer att byggas. Dels 
som små ”fack” mellan Älvgatan och gång- och cykelvägen, dels i form av trädäck 
med varierande form och kvaliteter. Vilplatser och trädäck  skall vara väl 
tillgängliga och ha sådana utrymmen att man kan sätta sig bekvämt och i säkerhet 
för förbipasserande trafikanter. Funktionella detaljer och god belysning kommer att 
vara viktigt!  
 


