BILAGA 5

Befintliga, pågående, planerade och möjliga
båtplatser i Karlstad
I kommunen finns idag ca 1 800 båtplatser. Det står i november 2013 cirka 330 personer i kö
för båtplats. För att skapa nya båtplatser har 5 000 tkr anslagit i investeringsbudgeten för 20122013. Kvar av dessa medel, efter upprustning av bryggorna i Mariebergsviken, finns 4 400 tkr.
I dagsläget pågår planer för byggande av båtplatser i Tullholmsviken och vid Ställverket
(Mariebergsviken mot Orrholen). I Tullholmsviken kan ca 60 nya båtplatser byggas. Bygglov
har erhållits och upphandling är påbörjad. Planeras klara våren 2014 Vid Ställverket
(Mariebergsviken– mot Orrholmen) kan ca 25 nya båtplatser byggas.
Till Budget 2015-2017 ska en mer detaljerad ”Plan för utbyggnad av båtplatser 2015-2017” tas
fram. Planen skall redovisa ambitionsnivåer, alternativa lösningar översiktliga kalkyler,
finansiering, eventuella driftkostnader, genomförandebeskrivning, aktörer och tidsplaner.
Förutom behovet av båtplatser finns även behov av andra faciliteter och anläggningar som hör
till båtlivet i form av vinteruppställningsplatser, isättningsramper, servicestationer, båttvättar,
tömningsplatser för vc-tankar, bränslepåfyllning mm. Vidare utredning och analys av dessa
behov behöver genomföras och hanteras inte i detta dokument.
Nedan redovisas samtliga ”Befintliga”, ”Pågående”, ”Planerade” och ”Möjliga” båtplatser.

Befintliga - områden där bryggor är i princip färdigutbyggda
Tullholmsviken

I Tullholmsviken finns tre
bryggor med 155 platser.
Inloppet till Tullholms-viken
är begränsat i höjd på
samma sätt som till Mariebergsviken.
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Teknik- och fastighet har
nyligen fått bygglov att
skapa ca 60 nya båtplatser.
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Hede
en

Kaarlstad Båtklubb har 12 bryggor
b
med 278 båtplatsser på
östtra sidan av Kaplansälve
K
n. Inga broarr begränsar den
d
segglingsfria hö
öjden i inlopp
pet till hamneen. Inom om
mrådet
finnns också båtthus för vinteerförvaring aav båtar, utru
ustninng för sjösätttning, parkerring och ett kklubbhus.
Brrygganläggniingen ligger i älvmiljö viilket innebär
särrskilda svårigheter vid hö
ögvatten, isreensning och när
trääd och annat bråte som fö
öljer med vatttnet fastnar i
bryyggorna.
Evventuellt skulle området kunna
k
utökass med en till
bryygga inom gällande
g
detalljplan. En stöörre utökning
g av
bryyggor i områådet skulle krräva en detalljplaneändrin
ng.
Diialog bör starrtas med Karrlstads Båtkluubb för att
klaargöra möjlig
gheten att utö
öka antalet bbryggplatser.

Mari ebergsvike
en

I Mariebeergsviken fin
nns
264 båtpllatser vid sex
x
bryggor ssom förvaltaas av
kommunnen.
Inloppet till Marieberrgsviken undder Hammarröleden är bbegränsad i höjd
h
till 344–4450 cm. Dettta
innebär aatt större båtaar,
framföral
allt segelbåtarr, inte
har möjliighet att ta siig in
här och ddärför inte kaan utnyttja bryyggplats i Mariebergsvikeen.
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Nuvaarande detaljpplan medgerr ej några ytteerligare bryg
ggor i Marieb
bergsviken. E
En utredning
g av
hur m
man hanterar olika ansprååk på strand- och vattenom
mrådet i Marriebergsviken
en bör föregåå
eventtuella utbygggnadsplaner.

Lam bergskana len

Vid
d västra sidan
an av Lamberrgskan
nalen finns läängsgående
bry
yggor med 666 båtplatser. Här
finns också ett antal båthus för
vin
nter-förvaringg av båtar.
Engholmsbron har en seglin
ngsfri
höjjd på 179-2885 cm och äv
ven
dju
upet i kanalenn innebär en begräänsning av huur stora båtarr som
kan
n komma in hhär.
Den västra sidaan av kanalen
n är
fullt utnyttjad. N
Någon
utb
byggnadsmöjjlighet finns inte
på denna sida. IInga nya
brygggplatser planneras heller på den östra ssidan. Kanaleen är smal occh det bedöm
ms därmed
tillräcckligt att ha båtar
b
på en sida.
s

Lam bergstjärn et

På Laambergstjärnnets västra sid
da finns
tre brryggor med120 platser. Det
D finns
även båthus för vinterförvarin
ng av ett
antal båtar.
Samm
ma begränsniing av seglin
ngsfri
höjd gäller här soom för
Lambbergskanalenn (se ovan).
I prinncip skulle deet vara möjliigt att få
plats med ytterliggare en eller flera
f
brygggor här. Lam
mbergstjärnet är dock
gruntt och det kann krävas mud
ddring för
att skkapa fler båtpplatser.
Inga nnya bryggplaatser planeraas: Utbyggnaad skulle bli kostsam
k
då det
d i så fall kr
krävs sanering
g av
miljööfarliga ämneen som ligger bundna i boottensedimen
nten.

Kaniikenäset

KSS hamn på Kannikenäset haar ett stort ant
ntal
båtplaatser, främstt för segelbåttar. Här finnss också
båthuus för vinterfförvaring, sam
mt öppna ytoor för
vinterrförvaring i det
d fria.
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Utbygggnadsmöjligheterna för hamnen är bbegränsade,
särskkilt vad gällerr anläggningar på land.
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Zakrrisdalsudde
en

I sam
mband med exxploateringen av Zakrisddalsudden
byggddes en hamnn med ca 100 platser (en pplats per
fastigghet). Platserrna är privataa och avseddda för de boen
nde i
områådet.

Und
der geno
omförand
de - områ
åden därr
bryg
ggor är på
p väg att bygga
as
Södrra Sommarrro

I detaaljplanen för Södra Somm
marro har
anvissats möjligheet att anläggaa en
allmään brygga.
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Riksbbyggen byggger bryggornaa och
överllämnar sedann till förening
g.

Kano
oten-Tullho
olmsviken

I detaljplan
nen för Kano
oten har det rreserverats plats
p
för att kun
nna anlägga bryggor
b
i norrra delen av
Tullholmssviken. I detaaljplanen stårr det beskrivet att
bryggornaa ska vara allm
mänt tillgänggliga och i fö
örsta
hand upplååtas för angö
öring av besöökande båtar,
inhängand
de, privata bååtplatser ska inte finnas.
Bryggornaa är avsedda för allmänheeten bland an
nnat
för bostäderna och verksamheternaa inom områd
det.
Inom plan
nområdet berääknas 70-80sst nya båtplaatser
kunna ano
ordnas. Tänkb
bar tidsplan cca 2017.

Kaniikenäsholm
men
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För K
Kanikenäshollmen (kvarteeret Varvet) ffinns en detaaljplan för bo
ostads- och kkontorsbebyg
ggelse.
Projeektet innehålller också ett 100-tal båtp latser, som i första hand är avsedda fö
för boende i
områådet, men sannnolikt ocksåå kan göras tiillgängliga fö
ör andra användare. Oklaar tidsplan.
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Ställlverket

I detaljplanen för KBAB:s
K
projeekt Sjögångeen
(kvarteeret Masten) vid Marieber
ergsviken finn
ns ett
områdee avsatt för båtbryggor.
b
B
Bryggorna sk
kulle
nås från
n Näbbgatan
n via parkmar
ark och gång-- och
cykelväägen. Cirka 30
3 båtplatserr kan rymmaas
inom området.
o

Tolvm
mansgatan
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I detaaljplanen för Tolvmansgaatan medges bryggor för fritidsverksaamhet i västrra delen av
detaljjplaneområddet. 20 tal plaatser. Tidsplaan 2016. Byg
ggs av byggh
herren och övverlämnas tilll
förenning.

Plan
nerade projekt
p
Inre hamnen mot
m Kanoten
n

finns ännu.
Ny de
etaljplan tas fram som mö
öjliggör bygg
gande av bry
yggor. Inget planuppdrag
p
Skuttberget

I grannskningsförsslaget till ny detaljplan föör utveckling
g av Skutberg
get ingår bl a att det skapas en
minddre båthamn för
f gästande båtar, men eej uthyrning av
a permanen
nta båtplatserr. I området finns
f
idag een sjösättninngsramp som
m behöver förrlängas och en
e brygga.
Jako
obsberg

Progrram för nytt bostadsområ
b
åde vid Jakobbsberg är und
der framtagaande. Projekttet är i myckeet
tidigtt skede. Kan generera ca 80 st nya båt
åtplatser. Okllar tidsplan.
Katr ineberg
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En detaljplan för Katrineberg inom Vässtkust är un
nder framtag
gande. I
samrrådshandlin
ngarna för Katrineberg
K
ingår en mindre hamnanläggningg. I
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samrrådsförslage
et är en ham
mn inritad m
motsvarande
e 2-3 gånge
er större änn den i
Zakrisdal det vill säga ca 200-300 båtp
platser. Dett är i dagslä
äget dock ossäkert om
hamn
nen komme
er finnas kva
ar till granskkningsskedet och isf till vilken utstträckning.
Explo
oateringsbu
udget äskad
d som inneh
håller bryggor.

Pråm
mkanalen
Tillkoommande brryggor i Pråm
mkanalenn på västra sidan är till häälften
avseddda för boendde i de nya
bostaadshusen.
Bygggherren byggger och överläämnar
till koommunen.
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Längs ööstra sidan av
a
Pråmkaanalen är bry
yggor
ej möjlliga. Kanalens
bredd äär begränsad. Kan
ej ha brryggor på bååda
sidor.

Möjliga framtida projekt
Örsholmen

Örsholmens södra del bör studeras för
framtida hamnverksamhet, antingen för
flyttning av nuvarande kommersiella
hamn eller för en framtida stor
fritidsbåtshamn.
Med en fortsättning av Välsviksleden
runt Örsholmen och vidare via
Kalvholmen till nuvarande hamnen
(Hammaröleden) blir tillgängligheten
mycket god. För att en ny hamnverksamhet ska bli verklig i detta läge
krävs ny detaljplan.

Tuvan-Bergholmen

För Bergholmen, vid Hammaröleden, väster om Kanikenäshamnen, finns en gällande detaljplan
för ny småbåtshamn. Planen upprättades 1981. Genomförandetiden har gått ut sedan länge. Del
av det aktuella området används idag som stadens snötipp.
Bergholmen ligger inom Natura 2000-område där naturreservatet Klarälvsdeltat är under
bildande. I området finns fina lövskogar. Följande riksintressen berör området; friluftsliv,
naturvård, yrkesfiske och mb 4 kap 2 § turism och rörligt friluftsliv. En småbåtshamn kan
innebära störning på fågellivet. Troligen krävs återkommande muddringsarbeten.
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Här skulle en ”komplett” småbåtshamn kunna anläggas med upp mot 600 bryggplatser. Med tex
uppläggningsplats, service, klubbhus, parkering mm. Tillgängligheten till området är mycket
god via Hammaröleden. Planskild på- och avfart är förberedd med plats för passage under den
befintliga bron. Förhållandevis höga kostnader för angöring och iordningställande.
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Herrhagen
I Pråmkanaalens södra än
ände, där den
n går
ihop med in
nloppet till Innre hamnen, finns
en vik som kan vara inttressant för ett
e
mindre antaal båtplatser.. En
fastighetsäg
gare i närhetten har ansök
kt om
att få disponera områdeet för ändamåålet.
Frågan beh
höver studeraas ytterligare.
Planläggnin
ng krävs.

älven, Färjestad
Klarä
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Bostadsrätttsföreningenn Herrgården på
Färjestad har
h sökt byggglov för bryg
ggor
som skulle kunna ge ettt 20-tal platsser.
Detaljplan måste uppräättas för att det ska
vara möjlig
gt att genomfföra. Kommu
unal
mark.
Eftersom reelativt omfatttande grävniing
och muddriing krävs behhövs också
tillstånd förr vattenverkssamhet. Ingaa

viktiga naturvärden hotas av åtgärden. Tillgängligheten begränsas av att en gång- och cykelväg
löper längs stranden och att det inte finns närbelägna parkeringsplatser.
Wermlandskajen
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Så länge hamnverksamheten pågår på
Wermlandskajen kan inte en del av kajen
tas i anspråk för bryggor för fritidsbåtar.
Den kommersiella båttrafiken behöver
hela kajens längd som manöverutrymme.
Om hamnverksamheten upphör kan en
småbåtshamn anläggas i stället.
Tillgängligheten är god genom läget vid
Hammaröleden. Parkeringsplatser kan
anordnas.
Beroende på stadens utveckling och den
framtida användningen av
Wermlandskajen kan en småbåtshamn
här integreras med stadsbebyggelsen på ett positivt sätt.
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