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FÖRORD 
 
Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar 
vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen och hot som riktas mot 
kommunens vattentillgångar. I vattenplanen har kunskapen om vattentillgångarna i 
kommunen samlats och planen pekar även på var kunskapen brister och vad som behöver 
göras för att en god hushållning med vattenresurserna skall upprätthållas. Vattenplanen 
bygger främst på tidigare undersökningar samt arbetsgruppens befintliga kunskaper, men även 
i mindre utsträckning på nytt material. Det nya består framför allt i att kunskap inom vitt 
skilda ämnesområden sammanställts i ett dokument och att olika intressen ställs mot varandra. 
Vattenplanen har i huvudsak tagits fram av en arbetsgrupp bestående av:   
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret Tord Ripemo (projektledare)  

Catharina Knutsson (utredare)  
Karin Börjeson    
Jan Andersson    
Jan Johansson    
Helena Nilsson  

Fastighetskontoret   Christina Hägglund  
Stadsbyggnadskontoret    Ingrid Godin  
Tekniska verken  Eva-Lena Beiron (VA-verket)  
   Björn Sefton (renhållningsverket)   

Sven Troedsson (gatu- och parkavdelning) 
Fritidsförvaltningen  Hans-Erik Johansson  
Karlstadsregionens räddningsförbund Morgan Palmquist 
 
Arbetet har genomförts under ledning av en politisk ledningsgrupp bestående av:   
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Jörgen Lenz (ordf.), Camilla Lien  
Fastighetsnämnden  Hans Igelström, Ulf Dahlby  
Tekniska nämnden   Anne Carlsson , Åke Mandell   
Byggnadsnämnden  Rolf Jernstedt, Henrik Lindblom 
Fritidsnämnden   Lars Larsson, Harald Alvers 
Kommunstyrelsen   Hans Igelström, Håkan Holm (ers.) Ulf Gerard  
 
Förslaget har varit ute på remiss till berörda kommunala nämnder och råd, statliga 
myndigheter, angränsande kommuner, intresseföreningar etc. I juni 2002 godkände miljö- och 
hälsoskyddsnämnden vissa ändringsförslag som kommit fram i samband med 
remissbehandlingen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt samtidigt att för egen del anta 
planen och när ändringarna är gjorda vidarebefordra förslaget till till kommunfullmäktige 
antagande. Kommunfullmäktige har i beslut daterat 2003-02-20 godkänt miljö- och 
hälsoskyddsnämndens förslag till vattenplan för kommunen.  Förhoppningsvis kommer 
vattenplanen att bidra till en ökad medvetenhet och ett ökat intresse för vattenfrågor inom den 
kommunala planeringen och förvaltningen 
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1. Bakgrund           
 
 

1.1 PROJEKTETS BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
Syfte med vattenplanen 
 
Syftet med att ta fram en vattenplan för kommunen är att långsiktigt säkerställa en god 
hushållning med kommunens vattenresurser. Ambitionen i projektet har varit att genom ett 
samlat grepp kring vattenfrågorna redovisa och analysera samtliga intressen som riktas mot 
vattentillgångarna samt ta fram konkreta mål och åtgärdsförslag för att syftet skall kunna 
uppnås. Vattenplanen är främst skriven för att vara ett planeringsverktyg för kommunens 
politiker och tjänstemän, men fungerar även som en kunskapskälla för andra aktörer som på 
ett eller annat sätt är med och nyttjar / påverkar vårt vatten. 
 
 
Bakgrund till projektet 
 
 
Vatten är en förutsättning för liv och utan tvekan vårt allra viktigaste livsmedel.  
 
 
Vatten har en central betydelse för människors hälsa, bevarandet av biologisk mångfald, 
hushållning med naturresurser samt skydd av natur- och kulturlandskapet. Det finns alltså en 
rad vitt skilda intressen som riktas mot kommunens vattentillgångar. Ibland går de olika 
intressena att kombinera utan konflikter, men ibland går de emot varandra Då är det 
nödvändigt att det finns ett väl underbyggt planeringsverktyg som anger vilket intresse som 
bör prioriteras i olika områden. Vatten har tidigare behandlats i översiktsplanerna, men dock 
alltför översiktligt. Det fanns därför ett behov av att ta ett bredare grepp om just 
vattenfrågorna och det har också angetts både i ÖP90 och i ÖP97 att en vattenplan för 
kommunen skulle tas fram. I januari 2000 godkände kommunstyrelsen miljö- och 
hälsoskyddsnämndens förslag till arbetssätt för att ta fram en kommunal vattenplan samt 
beviljade medel till att genomföra detta. 
 
Ramdirektiv för vatten 
 
För närvarande är det stora förändringar på gång inom vattenområdet. EU har under hösten 
2000 antagit ett nytt ramdirektiv för vatten med syfte att skydda och bevara miljökvaliteten i 
ytvatten och grundvatten. Detta kommer framöver att ställa högre krav på att uppgifter om 
vatten finns dokumenterade och sammanställda, eftersom det för varje avrinningsområde skall 
utarbetas speciella åtgärdsprogram med fastställda miljökvalitetsmål.  
 
Nationella miljömål 
 
Riksdagen har 1998 antagit 15 nationella miljökvalitetsmål som skall vara utgångspunkten för 
det framtida miljöarbetet i Sverige. Åtta av målen berör på ett eller annat sätt vatten (se avsnitt  
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1.4). Inriktningen är att dessa mål ska nås inom en generation, det vill säga till omkring år 
2020 - 2025.  
 
Karlstads kommuns vattenplanering, en tillbakablick  
 
Ytvatten 
Kommunen var relativt tidigt ute med att skaffa kunskaper vad gäller kommunens ytvatten 
(sjöar och vattendrag). Mellan åren 1969-1975 hade dåvarande Hälsovårdsnämnden 
limnologiskt skolad personal anställd med huvudsaklig uppgift att göra inventerande 
ytvattenundersökningar i kommunen. Efter denna period har undersökningarna fortsatt i form 
av miljöövervakning. Dessa undersökningar har gjorts i mer begränsad omfattning än tidigare 
och mer probleminriktat. Provtagningar sker också som en del av uppföljningen av vidtagna 
kalkningsinsatser. Sedan mitten av 70-talet har recipientundersökningar utförts vid 
kommunens avloppsreningsverk. Samordnade recipientundersökningar har skett i Klarälven 
och Vänern sedan 60-talet. Sammanfattningsvis finns det en relativt god kunskap om 
tillståndet i kommunens ytvatten. 
 
Grundvatten 
Det finns även långa tidsserier med fysikaliskt/kemiska undersökningsresultat vad gäller 
grundvattnet vid de kommunala vattenverken. Kunskapen om grundvattenströmmar, 
grundvattentillgångar, sårbarhet etc utanför de kommunala anläggningarna har dock varit 
sämre. Dessa frågor aktuliserades i samband med lokaliseringsprövningen av flygplatsen vid 
Mellerudstorp. Kommunen har därefter låtit SGU i Uppsala göra en grundvattenkartering av 
kommunens vattentillgångar och en sårbarhetskarta (se avsnitt 1.2.1).  
 
 

Projektets genomförande 
 
Geografisk avgränsning 
 
Vattenplanen omfattar hela Karlstads kommun. Eftersom vattnet inte känner några 
administrativa gränser och avrinningsområdesgränserna inte sammanfaller med 
kommungränserna har information även inhämtats från grannkommunerna om 
avrinningsområden som vi delar. De delar av avrinningsområden som ligger utanför Karlstads 
kommungräns behandlas dock bara översiktligt.  
 
Organisation  
 
Arbetet med att ta fram en bred vattenplan är i högsta grad förvaltningsövergripande och 
arbetet har också varit ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar på uppdrag av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
 
En ledningsgrupp bestående av två representanter för kommunstyrelsen samt presidierna i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden 
och fritidsnämnden har lett arbetet. 
 
En arbetsgrupp med personer från de förvaltningar som ansvarar för olika vattenanknutna 
ämnesområden utsågs och det är huvudsakligen denna grupp som tagit fram och sammanställt 
material till planen. 
 
 

 7



 
En referensgrupp bestående av förvaltningscheferna för miljökontoret, fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och tekniska verken samt representanter för 
ickekommunala myndigheter, grannkommuner och intresseföreningar knöts till projektet för 
att komma med synpunkter och bidra med expertkunskaper inom sina respektive 
specialområden. 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har svarat för projektledning och samordning av arbetet samt 
sammankallande av de olika grupperna, likväl som informationsförmedling dem emellan. 
 
 
Arbetsgång 
 
Kunskapssammanställning 
Till att börja med sammanställdes befintlig kunskap inom respektive ämnesområde och en 
geografisk kartering av olika intressen gjordes. Nuläget beskrevs (vilka anläggningar, 
värdefulla områden etc. som finns idag) och det framtida behovet uppskattades. Även en 
beskrivning av olika verksamheters sårbarhet och påverkan gjordes. Kunskapsluckor som 
upptäcktes under arbetets gång redovisas i planen och åtgärder föreslås för att råda bot på 
kunskapsbristen. 
 
Analys och framtagande av mål och åtgärdsförslag 
Kunskapssammanställningen visade mot vilka vattenområden det riktas flera intressen. 
Utifrån detta genomfördes en anspråksanalys för att avgöra vilket eller vilka intressen som 
kommunen vill ska prioriteras för respektive område. Först och främst klargjordes om 
intressena är av motstående karaktär eller om de kan kombineras. Vid intressekonflikter 
avgjordes vilket intresse som utifrån en god hushållning med vattenresurserna bör få väga 
tyngst i det aktuella området. Åtgärdsbehovet analyserades, varefter mål sattes upp dels för 
varje geografiskt område och dels för varje intresse och hot. Intressemålen har i vissa fall 
hämtats från de nationella miljökvalitetsmålen och är då av övergripande karaktär, medan 
konkreta, lokala mål formulerats för vissa intressen och hot. Som ett sista steg i arbetet 
listades samtliga åtgärdsförslag och en prioritering, ansvarsfördelning, tidsplan och 
kostnadsanalys togs fram för åtgärderna. 
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1.2 NATURFÖRHÅLLANDEN I KARLSTADS KOMMUN  
 
 
1.2.1 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTENTILLGÅNGAR 
 
Kommunen har låtit Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala göra en kartering av 
kommunens grundvattentillgångar och en sårbarhetskarta. Arbetet påbörjades under 1995 och 
en slutrapport levererades under 1998. Visst material återstår fortfarande att leverera till 
kommunen. Vattenkarteringen och sårbarhetskartan finns i digital form och kommunens 
stadsingenjörskontor har gjort bearbetningar av materialet så att det blivit mer 
användarvänligt. 
 
Nedanstående text bygger till största delen på den av SGU under 1999 levererade rapporten: 
Beskrivning till kartan över GRUNDVATTENTILLGÅNGAR I KARLSTADS KOMMUN. 

 
Allmänna förutsättningar 
 
Naturresursen grundvatten 
 
Av allt vatten på jorden är bara några få procent sötvatten. Resten finns i haven. Större delen 
av sötvattnet är lagrat som grundvatten och nästan hela återstoden är bundet i form av is och 
snö, mestadels i polartrakterna. Ytvattenmagasinen – sjöar, floder och mindre vattendrag – 
innehåller bara en obetydlig del av jordens sötvattenförråd, mindre än en promille. Att det 
ändå finns stora sötvattensjöar och floder beror på att omsättningstiden i dessa magasin är 
kort. Stora vattenmängder kan alltså passera genom magasinen under kort tid. 
 
När nederbördsvatten infiltrerats i markytan passerar det först genom den luftade eller 
omättade zonen. I den finns både luft och vatten i markens por- och sprickutrymmen, och 
flödet kallas för perkolation. Djupare ner i marken, i den mättade zonen, fyller enbart vatten 
porerna och sprickorna. Det är det vattnet som kallas grundvatten. 
 
Strömningen ned till grundvattenytan kan ta allt ifrån mindre än en timme till flera år. I sand 
och grus och stora sprickor sker transporten snabbare än i finkorniga jordarter och 
småsprickigt berg. 
 
I den mättade zonen (grundvattenzonen) sker vattenströmningen betydligt långsammare än i 
den omättade. Det beror på att lutningen hos grundvattnets tryckyta vanligen är liten. Ytligt 
grundvatten kan nå markytan och bilda ytvatten efter någon dag, medan djupare strömning 
kan ta många år. 
 
Vanligen har grundvattnet en låg, jämn temperatur, är fritt från organiska föroreningar och 
innehåller ämnen som lösts ut ur marken och som är nyttiga för människor, djur och växter. 
Från borrade eller grävda brunnar kan vattnet vanligen användas helt utan rening. Eftersom 
nästan allt ytvatten är bildat av grundvatten beror vattenbeskaffenheten i sjöar och vattendrag 
till stora delar på det tillrinnande grundvattnets kvalitet. En grundvattentillgång kan ökas på 
konstgjord väg genom att man infiltrerar ytvatten i sand- och grusavlagringar, vilket bl a sker 
vid Sörmons vattenverk i Karlstads kommun. 
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Grundvattnet ingår i vattnets kretslopp och är därför en förnybar naturresurs. Det som driver 
kretsloppet är solens värmeenergi, tyngdkraften och jordrotationen. 
 
 
 

 
 
Av den nederbörd som faller avdunstar ungefär hälften och återförs direkt till atmosfären 
genom inverkan av solenergin. Nästan hela återstoden infiltreras i marken. Det gäller också 
nederbörd som tillfälligt eller under längre perioder lagras som snö eller is. Bara en liten del 
rinner av från markytan som ytvatten till sjöar och vattendrag. Det kan t. ex. vara regn eller 
snö som faller på hårdgjorda ytor såsom gator, vägar och hustak. Under den varma årstiden 
används mycket av det vatten som sipprar ned i marken av växtligheten, som återlämnar en 
del till atmosfären genom transpiration. 
 
När de övre marklagren har nått en viss vattenmättnad kan överskottet sjunka vidare ned i 
marken och bilda grundvatten. Genom tyngdkraftens inverkan rör sig grundvattnet från högre 
terrängavsnitt mot lägre. Vilka vägar det tar och hur fort transporten går beror på 
grundvattenytans lutning och marklagrens genomsläpplighet. 
 
Där grundvattnets trycknivå når upp till eller ligger högre än markytans nivå kan ett 
utströmningsområde bildas. Om jordlagren (i vissa fall berglagren) är genomsläppliga flödar 
grundvatten ut. Det uppstår källor och våtmarker. Grundvatten kan också strömma ut i bottnen 
av sjöar och vattendrag. Eftersom det bara är en liten del av den nederbörd som faller över 
land som rinner direkt ut i ytvattnen är källflöden och långsam utströmning av grundvatten på 
bred front det som bestämmer vattentillgången i vattendrag och sjöar. 
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Från vattenytorna i sjöar och hav avdunstar vatten som tillsammans med vattenångan från 
markavdunstning och växternas transpiration bildar moln. Ur molnen faller nederbörd, och på 
så sätt fullbordas vattnets kretslopp. 
 
Grundvattenbildning 
 
För att nytt grundvatten skall kunna bildas, fordras att de övre marklagren är så fuktiga att ett 
vattentillskott får vatten att rinna vidare nedåt och fylla på grundvattenmagasinet. Hur det 
fungerar kan man se när man vattnar en krukväxt. Först fylls markfuktigheten på, och efter en 
stund börjar vatten rinna ut ur hålet i blomkrukans botten. 
 
Hög markfuktighet råder under den kyliga delen av året, då avdunstningen är liten och 
växterna vilar. I samband med regn och snösmältning under denna period sker också den 
mesta grundvattenbildningen. Omvänt är markfuktigheten ofta låg på sommaren, och därför 
bildas det inget eller bara litet grundvatten, trots tämligen riklig nederbörd. Juli och augusti är 
vanligen de mest regnrika månaderna på året. Grundvattennivåerna sjunker och ytavrinning i 
vattendragen av utläckande grundvatten minskar, men upphör vanligen inte helt. 
 
Vattentillskotten består av regn och smältvatten. Underskottet i markfuktighet beror på 
avdunstning och växternas transpiration. Efter upptag av fuktighet i marken kvarstår den 
effektiva nederbörden, d.v.s. den som bidrar till grundvattenbildningen.  
 
Konstgjort grundvatten 
 
Vattentillgången i en sand- eller grusavlagring kan förstärkas genom konstgjord 
grundvattenbildning. Det går vanligen till så att man leder ytvatten till bassänger eller gropar i 
avlagringen, där det får infiltrera. Ibland byggs särskilda infiltrationsbrunnar. 
 
På liknande sätt som vid inducerad infiltration renas sjövattnet vid passage genom sand- och 
gruslagren. Det vatten som erhålls i uttagsbrunnarna har övergått till ett vatten med 
grundvattenkaraktär, med hög och jämn kvalitet. 
 
 
Översiktlig beskrivning av grundvattentillgångarna i Karlstads kommun 
 
Grundvatten i jordlagren 
 
Inom Karlstads kommun finns de största grundvattentillgångarna i de stora 
isälvsavlagringarna (se karta figur 1.2.1). Vanligtvis förekommer isälvsavlagringar i form av 
långsträckta åsar med i huvudsak nord - sydlig utsträckning. Inom Karlstads kommun är 
åsbildningar av denna typ emellertid av underordnad betydelse. De stora isälvsavlagringarna 
är här till sin ytform utbredda och flacka som på Brattforsheden, Sörmon (två s k randdeltan) 
och på Arnön. Den inre uppbyggnaden av sådana områden är ofta komplicerad och till stor 
del ej helt klarlagd. Grundvattentillgångarna i Karlstads kommun är huvudsakligen knutna till 
tre stråk; Sörmon med omgivningar, Brattforsheden-Väseåsen och Älvsedimenten utmed 
Klarälven. 
 
Sörmon med omgivningar 
Sörmon är för närvarande det viktigaste området inom Karlstads kommun för försörjning av 
dricksvatten. Förutom Karlstads tätort förses även hela Hammarö kommun med vatten från  
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Sörmoverket. De naturligt bildade grundvattenmängderna, ca 50 l/s, räcker inte till för 
behovet som för närvarande är ca 300 l/s. Grundvattenbildningen förstärks med infiltration av 
Vänervatten i ett antal infiltrationsdammar på Sörmon. Magasinet i den östra delen utnyttjas 
för närvarande inte. Vissa förutsättningar till infiltrationsanläggning här kan finnas. 
 
Hynboholmsområdet utnyttjas för närvarande som vattentäkt och beräknas kunna ge maximalt 
25 l/s. Uttagen kan ökas väsentligt om konstgjord infiltration tillgripes i de gamla 
grustäkterna. Störande infrastruktur som flygplats, landsvägar och järnväg kan vara ett 
problem. Även föroreningar från det gamla asfaltsverket kan vara ett stort problem. 
 
Härtsöga har en vattentäkt med en kapacitet på minst 7 l/s. Provpumpningsförsök har 
indikerat att 15 l/s kan erhållas. Möjligheterna till förstärkt grundvattenbildning i 
infiltrationsdammar vid de gamla grustäkterna bör vara goda. 
 
Mellerudstorps vattentäkt har en kapacitet av ca 35 l/s. Vissa möjligheter till förstärkning av 
grundvattenbildningen genom konstgjord infiltration bör finnas i de närliggande grustagen. 
 
Törne har för närvarande en grundvattentäkt som ger ca 37 l/s. Tillsammans med vattentäkten 
vid Mellerudstorp förser den ca 13500 personer med dricksvatten. Möjligheten till 
förstärkning av grundvattenbildningen här kan vara begränsad på grund av underlagrande 
leror. Närheten till E 18 är även en negativ faktor. 
 
Brattforsheden-Väseåsen 
Väses ca 600 personer försörjs för närvarande med grundvatten från en bergborrad 
grundvattentäkt belägen ganska centralt i samhället. Vattnet är behäftat med vissa 
kvalitetsproblem i form av höga halter av järn, mangan och fluorid. Möjligheter till att erhålla 
grundvatten ur isälvsavlagringen som löper genom samhället bör vara goda. Vid området 
mellan Björkvik och Lindås ca 1 km söder om samhället finns vissa förutsättningar till de 
vattenkvantiteter, 3 - 5 l/s som är behovet. En annan möjlighet kan finnas i åsen mellan 
Björkvik och N.Bottenvik. Det erfordras förmodligen en infiltrationsanläggning vid den 
befintliga grusgropen. En förutsättning för detta är att det inte finns några förorenande 
deponier där. 
 
Lövås är beläget mitt i åsstråket från Brattforsheden till Väse. Vid grusavlagringen norr om 
Lövås går berggrunden i dagen på flera ställen och har även blottats vid grustäkterna. 
Förutsättningarna till större uttag grundvatten bedöms inte vara speciellt goda här. Fastigheten 
södra Lövås är belägen på en liten åskulle. Seismiska undersökningar visar att större 
grundvattenuttag förmodligen ej kan göras här. Bästa förutsättningar till grundvattenutvinning 
finns antagligen i åsavlagringen under Riksmossen. 
 
Ölmskog och området upp mot Hedetången kan ha goda betingelser för större uttag av 
grundvatten. Jorddjupet är stort och åsen kan stå i direktkontakt med Ölman. Förutsättningar 
till inducerad infiltration föreligger då. 
 
Truvemossen döljer sannolikt åsen. Grundvattentillgången bör därför vara god här. 
Forsåskällan antyder att vattentillgången kan vara minst 10 l/s. Höga järnhalter kan dock vara 
ett problem. 
 
Nygårdskällan lämnar minst 45 l/s. Tillgången av grundvatten kan dock vara betydligt större. 
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Brattforsheden har sedan länge ansetts som en av landets största potentiella 
grundvattentillgång. Den naturligt bildade grundvattenmängden bedöms vara minst 100 l/s. 
Genom inducerad infiltration från sjöarna Mången och Alstern kan de uttagbara 
vattenkvantiteterna sannolikt bli väsentligt större. 
 
Älvssedimenten utmed Klarälven 
Älvsedimenten inom kommunen utgörs huvudsakligen av sediment som transporterats och 
avsatts av Klarälven. De har en skiftande sammansättning från silt till grus, men består mest 
av sand och mo. Generellt ökar grovleken på materialet från söder mot norr. 
Grundvattentillgången är i regel god, men de uttagbara mängderna kan variera från någon liter 
per sekund till ett tiotal liter per sekund beroende på materialets sammansättning och läge. 
Inslag av organiskt material kan dessutom medföra sämre vattenkvalitet. 
 
Övriga isälvsavlagringar 
Mellbymon har inte undersökts i detta arbete. Förutsättningar för uttag av grundvatten kan 
vara goda. Åsavsnittet vid Lämpeshålan har vissa förutsättningar för god grundvattentillgång. 
Åsen mellan Älvsbacka och Östanås i kommunens allra nordligaste del kan ha vissa 
förutsättningar för uttag av grundvatten som räcker till den lokala vattenförsörjningen. 
 
Övriga sand- och grusförekomster som finns i kommunen bedöms inte innehålla några mer 
betydande grundvattentillgångar. De stora sand- och grusförekomsterna längs Gjuttorpbäcken 
i kommunens östra del utgörs av förhållandevis grunda och i stor utsträckning torra 
svallavlagringar. Tillräckliga grundvattenmängder för enskild förbrukning torde dock kunna 
påträffas på många håll. Många områden är betecknade som ”Sammanhängande områden 
med mäktig lera. Vattenförande sand- och gruslager kan förekomma i och under leran.” I 
sådana områden är det förhållandevis vanligt att det under leran förekommer något så när 
välsorterade sand-, grus- eller luckra moränlager. Dessa kan ha en mäktighet av några 
decimeter till några meter och kan ge förhållandevis mycket vatten, upp till några liter per 
sekund, d.v.s. kanske 5 000 − 10 000 liter per timme. 
 
 
Grundvatten i berggrunden 
 
Grundvattentillgångar i berggrunden är inte lika lätta att lokalisera som grundvatten i 
jordlagren, vilka man ofta kan hitta genom att följa ytformer i terrängen. Förekomsten i 
berggrund är i stället knuten till sprickbildningar som kan vara svårare att kartera. Den 
kommunala vattenförsörjningen till Ulvsby och Väse samhällen sker idag med hjälp av 
bergborrade grundvattentäkter. Vattenkvaliteten i en bergborrad grundvattentäkt bestäms av 
berggrundens sammansättning. 
 

 13



 14



Grundvattnets kemi 
 
Vid upprättandet av kartorna ”grundvattentillgångar i Karlstads kommun” och ”sårbarhet för 
grundvattentillgångarna i Karlstads kommun” (se figur 1.2.1 och 1.2.2.) har inga resurser 
ägnats åt att klargöra och redovisa den befintliga kvaliteten på grundvattnet. Nedan 
presenteras en kort information om grundvattnets kemi i allmänhet. 
 
Grundvattnets kemiska sammansättning är ett resultat av de kemiska egenskaperna hos 
nederbörden och de processer som vattnet utsätts för på sin väg genom marken ner till 
grundvattnet. Jonkoncentrationen ökar genom avdunstningen i de övre marklagren. 
Förändringar i jonsammansättningen sker genom att joner i det nedsipprande vattnet byts ut 
mot joner som är bundna till markpartiklar, jonbyte, och genom sönderdelning av mineral, 
vittring. Jonbytesprocessen är speciellt intensiv när vattnet är i kontakt med organiskt material 
och lerpartiklar som har stor kontaktyta. Intensiteten av vittringen är beroende av mineralens 
vittringsbenägenhet och kontaktytan mellan vatten och mineral. I grova jordar som grus, sand 
och grovkorniga moräner är vittringsintensiteten låg, medan den är hög i finkorniga jordar, 
som t.ex. lera och lerig morän. Vittringen ”drivs” under naturliga förutsättningar av 
humussyror och kolsyra som bildas genom nedbrytning av växtrester. Genom förbränningen 
av fossila bränslen har nederbörden tillförts svavelsyra, som bidrar till ökad sulfathalt och 
tillskott av vätejoner som bidrar till ökad vittring. 
 
Kalcit är det mest lättvittrade mineralet och kalkhaltiga jord- och bergarter har mycket stor 
betydelse för grundvattnets kemiska sammansättning. Lättvittrade mineral, som i allmänhet 
innehåller stor andel kalcium och magnesium, i kombination med finkorniga jordarter och 
lång uppehållstid ger grundvattnet hög totalhårdhet. Detta medför även att den totala halten 
lösta salter blir hög, dvs den elektrisk konduktiviteten blir hög. 
 
Dricksvattenkvalitet 
 
Ett bra vatten skall vara fritt från mikroorganismer, ha en temperatur på 12 grader eller lägre 
och vara klart och färglöst samt lukt- och smakfritt. 
 
pH-värdet bör vara mellan 7,5 och 9 vid tappstället. Problem kan annars uppstå med vattnets 
smak och med korrosion eller utfällningar i ledningar och installationer. Lågt pH kan medföra 
ökade metallhalter i vattnet. 
 
Kvalitetsgränserna är av olika slag. Ett tekniskt gränsvärde betyder att skador på anläggningar 
kan ske om värdet överskrids (eller, i fråga om alkalinitet, underskrids), och ett hälsomässigt 
att högre halter kan vara skadliga för människor. Estetisk bedömningsgrund innebär att högre 
halter inte är farliga men kan ge t.ex. obehaglig smak eller lukt. Även om en gräns anges vara 
enbart teknisk eller estetisk kan ämnet vara hälsovådligt vid högre halt. Gränsvärdena avser 
vatten vid tappställe efter en stunds spolning. 
 
Förekomsten av salt grundvatten 
 
Risken att få salt grundvatten på grund av direkt inträngning av havsvatten vid anläggande av 
bergborrade brunnar är av naturliga skäl större ju närmare en havsstrand man borrar. Redan på 
ett avstånd av en halv till en kilometer från stranden torde dock den risken vara mycket liten. 
Det salta grundvatten som påträffas i brunnar på större avstånd från havet härrör från mer eller 
mindre stora djup under brunnsområdet där det kan finnas fickor med relikt havsvatten. I vissa 
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fall kan det emellertid röra sig om mänsklig påverkan − vägsalt, soptippar m.m. − vid 
markytan. 
 
När landytorna var täckta av havsvatten var allt grundvatten salt. När sedan landet höjt sig ur 
havet har det salta grundvattnet successivt tvättats ut av infiltrerande regnvatten. Denna 
process har pågått dels under längre tid, och dels med större och därmed effektivare 
hydraulisk gradient i höjdområden än i lågområden. 
 
Stora delar av kommunen har varit täckt av havsvatten efter den senaste istiden, men risken 
för kvarvarande salt grundvatten varierar ändå i olika delar av kommunen. Risken för salt 
grundvatten är störst i de låglänta delarna av kommunen, på öarna i Vänern och i andra 
områden nära Vänerstranden. 
 
För att minska risken för salt grundvatten vid brunnsborrning bör man borra så grunt som 
möjligt. 
 
 
Allmänt om grundvattnets sårbarhet 
 
Påverkan på grundvattnet kan vara av kvantitativ art, t.ex. i form av dränering och bortledning 
av vatten, vilket medför en avsänkning av områdets grundvattennivåer, eller av kvalitativ art, 
d.v.s. i form av infiltration och spridning av föroreningar med grundvattnet. 
Följande huvudtyper av föroreningskällor kan sägas utgöra en risk för påverkan på 
grundvattnet: 
 
• Diffusa läckage av t.ex. dagvatten från vägar och samhällen, infiltrationsanläggningar, 

avfallsdeponier och via luftdeposition. 
• Tillfälliga utsläpp vid en olyckshändelse där förorenande ämnen kan spridas med och 

kontaminera yt- och grundvattnet. 
• Byggnations- och grundläggningsskeden medför en ökad risk för föroreningsspridning till 

grundvattnet. 
 
Grundvattnet måste skyddas, inte bara med tanke på vattenförsörjningen för människor och 
djur, utan också därför att grundvatten väsentligen är ursprunget för ytvattnet med dess växt- 
och djursamhällen. 
 
Skyddsåtgärderna går i princip ut på att förhindra att föroreningar når vattentäkter eller 
ytvatten. Skulle en skada inträffa i grundvattnets tillrinningsområde måste tiden för 
föroreningstransporten i marken vara så lång att de naturliga skyddsmekanismerna i jord och 
berg eller motåtgärder som sätts in hinner verka innan grundvattnet når brunnar eller sjöar och 
vattendrag. 
 
Det naturliga skyddet består i att föroreningar på kemisk eller mekanisk väg läggs fast i 
marken eller bryts ned till ofarliga beståndsdelar. När stora föroreningsmängder på kort tid 
sprids över en begränsad markyta, t. ex. vid olyckor i samband med transport av hälsofarliga 
vätskor eller vid ovarsam hantering av skadliga ämnen, måste marken saneras. Man försöker 
då samla upp föroreningarna genom att t.ex. gräva bort skadad jord och pumpa upp förorenat 
vatten. Motverkande kemikalier används också i viss utsträckning för att neutralisera 
skadorna. På senare tid har bakterier och svampar börjat användas för att påskynda den 
naturliga nedbrytningen av oljeprodukter som infiltrerat i marken. 
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För att förebygga skador på grundvatten som används för kommunal vattenförsörjning 
fastställs skyddsområden kring vattentäkterna, ett inre och ett yttre. Områdena bestäms så, att 
det från gränsen mellan det inre och det yttre skyddsområdet skall ta mellan 60 och 100 dygn 
för grundvattnet att nå vattentäkten. Från det yttre områdets yttergräns skall transporttiden 
vara minst ett år. Helst skall det yttre skyddsområdet omfatta hela tillrinningsområdet till en 
grundvattentäkt. Hur stora områdena blir när det gäller brunnar i jord beror huvudsakligen på 
grundvattenmagasinens och jordlagrens sammansättning och utbredning samt avståndet till 
grundvattendelare. För bergborrade brunnar måste hänsyn tas till t.ex. berggrundens 
spricksystem och täckande jordlager när skyddsområdesgränserna bestäms. 
 
Inom skyddsområdena gäller regler för vilken typ av verksamhet som får förekomma 
respektive är förbjuden. Kraven är naturligtvis strängare för den inre zonen än för den yttre. 
Skyddsområdesbestämmelserna utfärdas av länsstyrelserna eller kommunerna enligt 
miljöbalken. 
 
För enskilda brunnar finns inga regler eller bestämmelser när det gäller skyddet av vattnet. 
Brunnsägaren måste själv svara för att åtgärder är vidtagna så att vattnet inte skadas. Att se till 
att marken lutar utåt och är tät åt alla håll närmast brunnen och att ordna med något slags hägn 
omkring den är till stor nytta. 
 
Kartan i figur 1.2.2. ovan visar grundvattnets sårbarhet inom kommunen. Denna karta är 
framtagen i syfte att vara ett underlag för grundvattenskydd. Av kartan framgår att de mest 
sårbara områdena i stort sett sammanfaller med de områden som är rika på grundvatten 
(jämför kartan i figur 1.2.1). Detta hör ihop med att det ofta är genomsläppliga jordarter, 
företrädesvis isälvsavlagringar, som hyser gott om grundvatten. 
 
I bilaga 1 återfinns kommentarer till underlagskartan för grundvattenskydd i figur 1.2.2. 
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1.2.2 YTVATTEN OCH VÅTMARKER 
 
Karlstads kommun är i hög grad präglad av vatten – belägen vid Sveriges största sjö och med 
Karlstads  tätort uppbyggd på Klarälvens delta. Detta gör att man i innerstaden inte kan 
promenera särskilt långt utan att stöta på någon av älvarmarna eller de små restsjöarna som 
snörts av från älven när sediment avsatts. 
 
Totalt täcks omkring 20% av kommunens yta av vatten, men då står Vänern för ungefär tre 
fjärdedelar. I kommunen finns ca 28 sjöar större än 10 ha, vilka är belägna helt eller delvis 
inom kommunens gränser. Sjöarna fördelar sig arealmässigt på följande sätt: 
6 st < 20 ha 
6 st 20-49 ha 
4 st 50-90 ha 
4 st 100-199 ha 
8 st > 200 ha 
 
Vissa delar av kommunen kan dock betraktas som fattiga på sjöar och vattendrag. Norsälvens, 
Glummans och Ölmans avrinningsområden har alla mindre än 2 % av ytan täckt av öppet 
vatten (avrinningsområdena visas på karta i kapitel 4). De östra delarna av kommunen, kring 
Glumman och Ölman har förhållandevis gott om mossar. 
 
Huvudproblemen för kommunens sjöar är försurning och övergödning. Det är främst i 
kommunens norra del som det finns försurade sjöar eftersom jordmånen utgörs av 
näringsfattig morän och berggrunden har låg motståndskraft mot försurning. I södra delen av 
kommunen – som tidigare varit havsbotten – består jordmånen av lera och sjöarna är här 
betydligt mer motståndskraftiga mot försurning. I dessa områden kan istället 
övergödningsproblem uppstå på grund av läckage av näringsämnen. 
 
Vatten tar inte hänsyn till administrativa gränser och många av kommunens sjöar och 
vattendrag är belägna inom avrinningsområden som även berör andra kommuner. 
Alsterälvens avrinningsområde ligger dock helt inom Karlstads kommun och redovisas  här  
som  ett  exempel på ett avrinningsområdes uppbyggnad. 
 
Alsterälvens avrinningsområde är ett av de mindre i Värmland. Flera stora sjöar i systemets 
nedre del gör att sjöprocenten är hög: 12,3 %. Avrinningsområdet ovanför Borssjön utgörs 
nästan uteslutande av skog och sjö medan det där nedanför rymmer betydande andel 
jordbruksmark. Den övre delen ligger till stor del ovanför högsta kustlinjen och markerna är 
magra. Horssjön, Acksjön samt Lilla och Stora Böckeln har kraftigt färgat vatten till följd bl a 
av en stor andel myrmark i tillrinningsområdet. Mången däremot har klart vatten trots att den 
ligger i ungefär samma område. Förklaringen är att Mången matas med en stor andel 
grundvatten. Det avrinnande vattnet i Prostgårdsälven och Byckelsälven är näringsfattigt, 
svagbuffrat och tämligen starkt färgat. Punktkällor inom området som belastar 
avrinningsområdet är dels de kommunala reningsverken i Lindfors, Blombacka, Molkom och 
Vallargärdet och dels industriell belastning från framförallt verksamheter i Molkom. 
Näringsbelastningen från samhällen och jordbruk är så stor att det i det närmaste syrefria 
förhållanden uppträder i de fyra nedre sjöarnas bottenvatten varje år. Vissa år förekommer 
även betydande algblomning. 
 
Livsbetingelserna för växter och djur i olika sjöar och våtmarker är mycket olika och 
artsammansättningen varierar därför mycket om man jämför dessa med varandra. 
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I kapitlet om Naturvård -  2.2 – behandlas detta mer utförligt. 
 
 
Sjöar 
 
Vänern och vänerskärgården 
 
Undersökningar i Vänern visar att vattenkvaliteten blivit mycket bättre sedan 1960- och 1970-
talen. Siktdjupet har ökat, halterna av fosfor och organiskt material har minskat och 
vattenkvaliteten ute i sjöns centrala delar är oftast så bra att vattnet går att använda direkt som 
dricksvatten. Fosfor är i de flesta fall det näringsämne som styr växtproduktionen i 
inlandsvatten.  
 
I Storvänern råder idag näringsfattiga förhållanden med fosforhalter i nivån 8-10 mg/l. Vid 
slutet av 1970-talet var fosforhalterna som högst, omkring 15 mg/l. I vissa vikar med kraftig 
näringsbelastning och ett begränsat vattenutbyte med Storvänern är övergödningen dock så 
kraftig att fosforbelastningen måste minska. 
 
Halten av totalkväve i Storvänern har ökat sedan mitten av 1960-talet från 0,6 mg/l till ca 0,8 
mg/l idag, vilket klassas som en hög kvävehalt. Kvävet kommer främst från jordbruksmark 
och som nedfall från luften. Kvävet följer med vattnet till västerhavet där det bidrar till 
algblomningar och bottendöd. 
 
I Kattfjorden är vattenkvaliteten hög, med låga halter av fosfor och syreförbrukande organiska 
ämnen. Kvävehalterna är dock relativt höga beroende på inflöde från Storvänern. Stora 
minskningar av skogsindustrins utsläpp av syreförbrukande ämnen har gett klara 
kvalitetsförbättringar i området. 
 
Gäddan i Kattfjorden har fortfarande förhöjda halter av kvicksilver jämfört med mer 
opåverkade delar av Vänern. De är dock inte onormalt höga jämfört med andra svenska sjöar. 
 
Sätterholmsfjärden har mycket låga fosforvärden i de yttre delarna medan de är högre i de inre 
vikarna. För kväve gäller det motsatta förhållandet. De inre vikarna är mer påverkade av 
näringsämnen och främst gäller detta för Arnöfjorden. Den källfördelningsanalys som tagits 
fram inom ramen för Vänerstrandsprojektet visar mer i detalj orsakerna till detta förhållande. 
 
Vänerskärgårdens småöar, skär och kobbar karaktäriseras inom Karlstads kommun av flacka 
magra klippstränder, kala eller bevuxna med vindpinad hällmarkstallskog. På fastlandets 
stränder växlar naturen mellan uddar med klippstränder och hällmarkstallskogar och vikar 
med vassar och betade strandängar eller frodiga lövskogar. Vänern som  Sveriges största sjö 
skapar förhållande som har karaktären av både hav och sjö. 
 
Näringsrika slättsjöar och fågelsjöar 
 
I kommunen finns flera grunda slättsjöar belägna på finkorniga jordar. Dessa sjöar är 
näringsrika och värms snabbt upp på våren och ger därför förutsättningar för en rik 
produktion av växter och djur. Den goda tillgången på insekter och vattenväxter skapar 
förutsättningar för ett rikt fiskliv. Slättsjöarna är även kommunens mest värdefulla fågelsjöar. 
De största slättsjöarna är Panken, Kroppkärrssjön och Södra Hyn. 
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Klarvattensjöar 
 
I det dramatiska hyperitlandskapet i norra delen av kommunen ligger sprickdalssjöarna Östra 
och Västra Örten. Sjöarna har klart vatten och är något sura. Båda sjöarna, framförallt Östra 
Örten, är näringsfattiga. De näringsfattiga sjöarna har sparsamt med vass utmed 
stränderna. Fiskfaunan är artrik, men produktionen av fisk och bottendjur i denna typ av sjöar 
är inte lika stor som i slättsjöarna men här finns arter med högre krav på syretillgång.  
 
 
Vattendrag 
 
I Karlstads kommun finns mycket få strömmande och forsande vattendrag. De flesta 
vattendragen som tidigare haft forssträckor är idag reglerade och i dagsläget känner man 
förutom de två stora älvarna bara till sex vattendrag med biflöden som hyser öring. 
 
De flesta vattendragen i Karlstads kommun är lugnflytande och näringsrika med stor mängd 
lösta partiklar. För vissa av vattendragen, som Ölman och Alsterälven, gäller att vattendraget 
ändrar karaktär från klarare forsande bäckar när de rinner genom skogslandskapet till 
lugnflytande, grumliga och näringsrika åar i de södra delarna som tar sig fram i 
jordbruksbygd. Glumman är en större å som nästan uteslutande rinner genom 
jordbruksbygder. Alsterälvens nedre del har relativt höga närsalthalter. Enligt Länsstyrelsens 
bedömning tål Alsterälven ingen ytterligare näringsbelastning. 
 
Klarälven och Norsälven 
 
I Karlstads kommun rinner två stora älvar, Klarälven och Norsälven som båda mynnar i 
Vänern. Klarälven är av riksintresse som vandringsled för de unika stammarna av Klarälvslax 
och Klarälvsöring. Båda älvarna är starkt påverkade av vattenreglering. 
 
I Klarälven ökar halterna av näringsämnen ju längre söderut i älven man kommer, framförallt 
beroende på tillförseln av näringsämnen från markerna i avrinningsområdet. Vattenkvaliteten 
är idag mycket god i de delar av älven som rinner genom Karlstads kommun. Vattnet är 
bedömt som näringsfattigt. Ändå står Klarälven idag för en tiondel av de näringsämnen som 
tillförs Vänern. Närsaltstransporten från Klarälven till Vänern beräknades för 1998 till 69 ton 
totalfosfor och 2 814 ton totalkväve. Kvävetransporten har ökat under de senaste tre åren. 
 
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Trots att stora delar av 
Klarälvsdeltat i dag är exploaterat av Karlstad tätort återstår ännu ett stort område 
våtmarksområde med unika naturvärden. Området är av riksintresse för naturvård och 
föreslaget som Natura 2000-område. Kaplansholmen som är skild från det övriga 
oexploaterade deltat genom stora industriområden är skyddat som naturreservat. 
Reservatbildning för den övriga delen av Klarälvsdeltat pågår. 
 
Strandängar 
 
Karlstads kommun har relativt gott om betade strandängar. Dessa finns främst längs Vänern öster 
om Karlstad och längs sjön Pankens stränder. Karlstads kommun har under senare år prioriterat 
strandängsmiljöerna i naturvårdsarbetet och jobbat aktivt med att restaurera strandängar och att se till 
att betet på dessa marker återupptas. 
. 
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Myrmarker 
 
Karlstads kommun är relativt rik på myrmarker,  framförallt i de östra delarna av 
kommunen 
 
Sumpskogar och strandskogar 
 
I Karlstads kommun finns enligt Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering ca 3500 ha 
sumpskogar. De flesta sumpskogarna i kommunen är mosseskogar och kärrskogar i  
anslutning till myrar och är särskilt vanliga i kommunens östra myrrika del samt på nordöstra 
delen av Segerstadhalvön. 
 
Småvatten 
 
Av 87 inventerade småvatten i Karlstads kommun har 63 bedömts som värdefulla ur 
naturvårdssynpunkt. I 12 av dessa har den hotade arten större vattensalamander hittats. 
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1.3 LAGAR, NATIONELLA REKOMMENDATIONER och 
MILJÖKVALITETSMÅL 
 
 
Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
 
Vattenhushållningsfrågor berörs av ett flertal lagar, förordningar och EU-direktiv. Utöver 
dessa finns även föreskrifter som beslutas av myndigheter utifrån lagar och förordningar. 
Myndigheterna publicerar sina föreskrifter i författningssamlingar. Alla dessa regler är 
bindande. Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpning av författningar som 
anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. 
 
EUs ramdirektiv för vatten 
I december 2000 antog EU-parlamentet ett nytt ramdirektiv för vatten med syfte att skydda 
och bevara miljökvalitén i ytvatten och grundvatten. Den viktigaste förändringen är att arbetet 
med vatten nu ska läggas upp efter avrinningsområden. Ramdirektivet ställer också en rad 
krav på medlemsländerna. Vi kommer bl a att få en skyldighet att anta åtgärdsprogram och 
uppfylla fastställda miljökvalitetsmål. Sverige har nu 3 år på sig för att implementera 
direktivet i svensk lagstiftning och för närvarande arbetar naturvårdsverket med förberedelser 
för detta. 
 
EUs badvattendirektiv 
Badvattendirektivet har funnits i 25 år och innehåller regler för vattenkvaliteten vid våra 
badplatser och ställer bl a krav på regelbunden provtagning under badsäsongen. En 
omarbetning av direktivet pågår. 
 
EUs dricksvattendirektiv 
Dricksvattendirektivet anger vilka krav dricksvattnet måste uppfylla. En omarbetning av 
direktivet pågår. 
 
EUs direktiv för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
Detta direktiv ställer krav på alla tätorter måste ha ledningsnät för att ta hand om 
avloppsvattnet och rena det. 
 
EUs nitratdirkektiv 
Nitratdirektivet innehåller bestämmelser om rening av avloppsvatten samt metoder inom 
jordbruket. 
 
EUs direktiv för deponering av avfall 
Direktivet anger hur deponering av avfall skall hanteras för att minska den negativa påverkan 
bl a på vattenmiljön. Implementering i svensk lagstiftning pågår. 
 
Miljöbalken 
Miljöbalken har som mål att tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam 
och god miljö och rör vattenanknutna frågor på flera sätt. Här regleras bl a hushållning med 
mark- och vattenområden, skydd av värdefull natur, vattenverksamhet i form av bl a 
anläggning eller utrivning av dammar, fyllning, bortledande eller tillförsel av vatten, 
miljöfarlig verksamhet som utsläpp eller markanvändning som kan orsaka förorening av 
vatten, förorenade områden, täktverksamhet och jordbruk. I kap 3 anges att mark- och  
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vattenområden skall användas för det eller de ändamål de är mest lämpade för. Utmärkande 
för miljöbalken är också att den riktar sig till alla individer som på något sätt påverkar miljön 
samt att miljökvalitetsnormer ska införas, vilket innebär att tillståndet i miljön regleras i stället 
för utsläppsnivåerna. 
 
Plan- och bygglagen 
I PBL finns samma text som i miljöbalken som säger att mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål de är mest lämpade för. När PBL trädde i kraft 1987 
förändrades länsstyrelsens inflytande på den kommunala planeringen. Dessutom infördes krav 
på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och att även användningen av 
vattenområden ska behandlas i planeringen. Den kommunala översiktsplaneringen möjliggör 
ett demokratiskt inflytande över vattenplaneringsfrågorna. 
 
Skogsvårdslagen 
Skogsvårdslagen § 30 handlar om skogsbrukets hänsyn till natur- och kulturintressen och i 
skogsstyrelsen föreskrifter till denna paragraf står det om vissa hänsyn som skall tas till 
vattenmiljöer. 
 
Fiskerilagstiftningen 
Fiske regleras i fiskelagen (SFS 1993:787), förordningen (SFS 1994:1716) och föreskrifter i 
fiskeriverkets författningssamling (FIFS). Fiskelagen innehåller grundläggande bestämmelser 
om rätten att fiska, vilka utgår från en indelning i enskilt och allmänt vatten. I förordningen 
finns begränsningar av redskapsanvändningen för fritidsfisket och i Fiskeriverkets 
författningssamling finns fiskereglerande föreskrifter som kommit till av fiskevårdsskäl. 
 
Lagen om kulturminnen 
Lagen om kulturminnen innehåller bl a bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen. 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
Naturvårdsverket har tagit fram en rad föreskrifter och s k allmänna råd. De föreskrifter och 
allmänna råd som främst rör vatten finns listade nedan. Utöver dessa finns flera som indirekt 
berör vatten genom att ange hur hanteringen av potentiella föroreningar bör gå till. 
 
Föreskrifter 
1990:6 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp av processavloppsvatten från 

fabriker för framställning av massa, papper eller fiberskivor 

1990:14 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient 
från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse 

1994:7 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

1995:7 Statens naturvårdsverks föreskrifter om utsläpp av industriellt avloppsvatten som 
innehåller vissa ämnen 

1996:6 Statens naturvårdsverks föreskrifter om strandbadvatten 

1996:11 
 
 
2000:4 

Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för grundvatten mot förorening 
med vissa ämnen 
 
Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
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Allmänna råd  
Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder PU 75:10 

Saneringsplaner för kommunala avloppsledningsnät - allmänna råd RR 78:3 

Infiltration av hushållsavloppsvatten  ME 4/80 

Kontroll av kommunala avloppsanläggningar – allmänna råd RR 83:1 

Reglering av sjötrafik  AR 85:5 

Recipientkontroll vatten  AR 86:3 

Kommunala avloppsreningsverk AR 86:4 

Små avloppsanläggningar  AR 87:6 

Kalkning av sjöar och vattendrag  AR 88:3  

Strandbad - vattenkvalitet och kontroll  AR 89:4 

Biologisk-kemisk karakterisering av industriavlopp  AR 89:5 

Provtagning av avloppsvatten vid utsläppskontroll  AR 90:1 

Flödesmätning – avloppsvatten  AR 90:2  

Slam från kommunala avloppsreningsverk (ers AR 87:9) AR 90:13 

Kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier AR 90:14 

Grundvattentäkter – skyddsområden – skyddsföreskrifter AR 90:15 

Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor – kungörelse och allmänna 
råd 

AR 90:17  

Rening av hushållsspillvatten AR 91:2 

Mall för miljörapport – Kommunala avloppsanläggningar >2 000 pe AR 93:5 

Bräddning från avloppsledningar AR 93:6 

Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier AR 94:2 

Fordonstvätt. Mål och riktvärden AR 96:1 

Markavvattning. Tillämpning av naturvårdslagens bestämmelser enligt 18 c och 18 d § AR 96:3  

Strandskydd. Tillämpning av naturvårdslagens bestämmelser enligt 15, 16 och 16 a §§ AR 97:1 

Biologisk återställning i kalkade vatten – Kompletterande åtgärder till kalkning av sjöar och 
vattendrag. Handbok med Allmänna råd  

AR 99:4  

 
 
Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
 

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning 
av kemiska produkter 

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer.  
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Dessutom har kemikalieinspektionen tagit fram flera allmänna råd som rör hantering av 
kemikalier. 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter 
 

• Livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten 
(SLV FS 1993:35).  

Innehåller regler om hantering och kontroll av dricksvatten. 
 
Skyddsformer och riksintressen m.m. 
 
Förordnanden innebär olika typer av lagstadgade skyddsformer för vattenanknutna områden. 
Att ett område är av riksintresse innebär däremot inte att det har ett lagstadgat skydd, utan 
endast att det har klassats som speciellt värdefullt sett ur ett nationellt perspektiv. Alla 
vattenanknutna förordnanden respektive riksintressen inom Karlstads kommun visas på 
kommunöversikterna i figur 1.4.1 – 1.4.3. 
 
Nationalstadspark – är ett starkt skydd som kan inrättas för ett område med mycket höga 
sammanflätade natur- och kulturvärden där exploateringstrycket är starkt. 
 
Naturreservat / Kulturreservat – kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen om det behövs 
för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov 
av områden för friluftslivet eller bevara värdefulla kulturpräglade områden. 
 
Djur- och växtskyddsområde –syftar till att skydda enskilda arter och inrättas av länsstyrelsen 
eller kommunen t ex i form av fågelskyddsområden eller fredningsområden för fisk. 
 
Biotopskydd – kan inrättas av länsstyrelsen eller skogsvårdsstyreslen för att skydda mindre 
biotoper av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
 
Strandskydd – omfattar generellt det område som ligger 100 meter innanför respektive 
utanför strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. En del områden omfattas av ett utökat 
strandskydd, vilket länsstyrelsen beslutar om. Kommunen har dock på delegation av 
länsstyrelsen möjlighet att ge strandskyddsdispenser i vissa fall. 
 
Vattenskyddsområden – kan inrättas av länsstyrelsen eller kommunen för yt- eller 
grundvattenområden som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 
 
Landskapsskyddsområde – är ett gammalt förordnande enligt naturvårdslagen som innebär 
skydd och vård av naturmiljön inom ett specifikt område. Dessa förordnanden gäller även 
efter miljöbalkens införande, genom särskilda övergångsbestämmelser, men några nya kan 
inte bildas. 
 
Naturvårdsavtal – är inte en form av förordnande, men genom s k civilrättsliga avtal kan 
överenskommelser träffas mellan markägare och offentlig instans om att skydda / vårda 
naturmiljön i ett visst område. Naturvårdsavtal kan tecknas för högst 49 år. 
 
Natura 2000-områden – utses av EU-kommissionen. Natura 2000 är ett nätverk som håller på 
att byggas upp inom EU bestående av skyddade områden av olika typer av värdefull natur. 
Det styrs av fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Att ett område utses till Natura  
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2000-område innebär inte i sig att det skyddas, utan skydd måste ges t ex i form av 
naturreservatsbestämmelser. 
 
Riksintressen – utses av vissa centrala förvaltningsmyndigheter efter samråd med bl a 
länsstyrelsen. Ett område kan utses till riksintresse av olika skäl, t ex områden av riksintresse 
för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, yrkesfiske och / eller dricksvattenförsörjning. Om 
de allmänna intressena är så viktiga att de är av riksintresse, får ingen exploatering ske som 
påtagligt kan skada värdet av riksintresset.  
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Nationella miljökvalitetsmål 
 
Riksdagen antog 1998 15 nationella miljökvalitetsmål som skall vara utgångspunkten för det  
framtida miljöarbetet. Målen ska bl a vara vägledande vid tillämpningen av den nya samlade 
miljölagstiftningen - Miljöbalken - som gäller sedan den 1 januari 1999. Inriktningen är att 
dessa mål ska nås inom en generation, det vill säga till omkring år 2020 - 2025.  
 
Av de 15 nationella miljökvalitetsmålen berör följande 8 vatten på ett eller annat sätt: 
 
Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet skall ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.  
 
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 
 
Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  
 
Myllrande våtmarker: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 
 
Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller 
inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 
 
Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet och Östersjön skall ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust 
och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. 
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2. Intressen knutna till kommunens 
vattentillgångar 
 
 

2.1 VATTNET SOM ATTRAKTIONSKRAFT 
  

”Vatten var din första hemvist. Som en ensam 
vattenfylld cell i moderlivets dunkla ocean började 
ditt fragment av livet medan du var ett 
försvinnande litet set av informationer. Där 
återlevde du allt från livets första cell i urhavet.” 

 
Människans beroende av vatten är lika ursprungligt som människan själv och en 
förutsättning för hennes existens. Genom årtusenden har vattnet utgjort 
kommunikationsleder och försvar och gett möjligheter till försörjning och rekreation. 
Teknikutveckling har idag fört med sig att vi kan ha tillgång till vatten nästan var vi än 
befinner oss och att transporter sker på land och i luften mer än på vatten. Många anser 
att sjöar och vattendrag har mer avskärande än sammanhållande egenskaper. Trots 
detta dras vi fortfarande till vatten. Söker vi rastplats i landskapet söker vi oss gärna till 
vatten, söker vi någonstans att bo utgör kontakt med vatten extra attraktion, vilket ofta 
betingar ett högre pris än likvärdiga bostäder med annan utsikt. 
 
Ett försök att ge svar på frågan om vad det är hos vatten som utgör sådan 
attraktionskraft på oss ger följande funderingar: 
 
Det grundläggande är att vatten ger liv för flora och fauna. Vattnets fysikaliska 
egenskaper skapar en föränderlighet. Det kan förekomma i fast-, flytande- och gasform 
– samtidigt. Det kan förvandlas från is- och snökristaller, till rinnande vatten, till ånga, 
dis, dimma och moln. Naturligt uppträder vatten också i olika mängder, från den lilla 
droppen som hålls samman av enskilda molekylers inbördes laddningar som genererar 
ytspänningen, till de enorma mängder vatten som finns i de stora haven. Rinnande 
vatten och is förändrar och förflyttar ständigt jordens material. Detta ger en enorm 
spännvidd. 
 
Oavsett storleken berör vattnet alla våra sinnen. Förutom att det är vått, smakar det och 
luktar ibland, känns hårt eller mjukt, kallt eller varmt, rör sig, droppar, porlar, brusar, 
dånar, skimrar, blänker och glittrar. Vattnet i landskapet förändras med årstid, väder 
och vind. Det speglar ljuset från himlen och från den omgivande naturen. Vatten kan 
förändras från stillheten i droppen och bäckens färd genom landskapet till dånande, 
rytande vattenmassor i översvämningsområden, vattenfall och stormande hav. Vatten 
ger lugn, ro och avkoppling, men kan också vara destruktivt, skrämmande och föra 
med sig ond bråd död. 
 
Även klimatet påverkas i mycket hög grad av tillgången på vatten både i landskapet 
och inom tätbebyggelse. Sjöar och hav har stor värmekapacitet som fördröjer våren och 
förlänger hösten. Vårt välmående och vår förmåga att uppleva värme och kyla är 
beroende av luftfuktigheten.  
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Landskapet 
 
Vatten som en del av landskapet ger oftast en skönhetsupplevelse. Tillsammans med 
den omgivande stranden, terrängen, vegetationen och bebyggelsen bidrar vattnet till en 
helhet som vi tilltalas av, under förutsättning att samspelet mellan de olika elementen 
fungerar tillsammans. 
I landskapet är inget vatten det andra likt. Varje vattendrag har sin egen form, sin egen 
ton och sitt eget rörelsemönster. Vattendragen är mångskiftande och ombytliga. Också 
sjöarna har sin egen identitet. De kan ses som tillfälliga utvidgningar av rinnande 
vatten, pauser där vattendragen dämpar sina flöden och tar sats för fortsättningen, eller 
som mötesplatser där flera större eller mindre vattendrag förenar sig innan de med 
samlad kraft tränger vidare mot havet.  
 
En av Karlstads många kvaliteter är den omväxlande landskapsbilden. Öppet 
jordbrukslandskap växlar med djupa skogar och stora myrar. De ställen som uppfattas 
som vackra är ofta gammal kulturbygd med åker- ängs- och hagmarker, landsvägar, 
bebyggelse som ”hör till” och ofta utsikt över vatten eller öppna fält. Områden med 
värdefull landskapsbild med anknytning till vatten finner vi på många ställen inom 
kommunen (se kartan i figur 2.1.1). 
 

Stadsmiljön 
 
Människors vägar bestod förr huvudsakligen av vattenvägar. Tidiga handels- och 
marknadsplatser förlades ofta till platser där vattenleder möttes, där älven mötte sjön, 
där floden mötte havet. De flesta av världens miljonstäder ligger vid flodmynningar 
och de lär öka i antal och storlek. Huvuddelen av världens befolkning bor nära kuster 
eller vid floders utlopp. I länder fattiga på byggbar mark utvinner man nya 
landområden genom utfyllnader av vattenområden för att ge sina storstäder möjlighet 
att växa. 
 
”Staden i vattnet” eller ”staden vid vattnet” är ofta den gemensamma nämnaren för de 
städer som vi minns och som vi upplever som vackra. Stadens naturgeografiska läge i 
förhållande till vattnet kan vara det som ger staden dess identitet. Stadslandskapet 
bildas av det naturgivna, av topografin och vattnet plus det byggda och det planterade. 
Som element i stadsbyggandet har vattnet många olika former i varierande skalor. 
Vatten som ger luft och rymd i staden, kan finnas naturligt i form av hav, sjöar, älvar, 
bäckar, och åar. Men på många håll har människan dessutom skapat vattenflöden 
genom staden i form av kanaler invävda i stadsstrukturen. Spegeldammar, fontäner och 
springbrunnar kan vara bärare av stadens konstverk och kopplingen till vatten 
uppskattas av människorna och utgör en extra dragningskraft. Vatten som sprutar, 
porlar, kluckar, forsar är en upplevelsemässig tillgång och särskilt eftertraktade, men 
också naturliga vattendrag med strandpromenader, kajer, bryggor och broar ger staden 
identitet och attraktivitet. 
 
Konstellationen stad – vatten är historisk, och det finns enastående möjligheter i den. 
För stadens identitet är kontakten med vattnet viktig. För människorna ger vattnet i 
kombination med parker och natur tillfällen till glädje, njutning och inspiration liksom 
möjligheter till rekreation och avkoppling. 
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Vattnet ur Karlstadsperspektiv 
 
Förutom att Karstads kommun innefattar en del av Vänern, finns ca 25 sjöar, ett antal 
tjärnar och åtskilliga vattendrag inom kommunen. Dessutom är tätorten Karlstad 
uppbyggd på Klarälvens delta och genomkorsas av inte mindre än åtta älvarmar samt 
en grävd kanal. Varje sjö, varje tjärn och varje vattendrag är unik och har sin egen 
identitet i förhållande till omgivande landskap och bebyggelse. 
 
Vid inventering av kommunens strandområden har vi kunnat identifiera en mängd olika 
karaktärer på sjöar och vattendrag. Norsälven, till exempel ger norr om Edsvalla 
upplevelser av ödslig vildmark. Västra Örten kan identifieras som ”vildmarkssjön”, 
Acksjön som ”kulturpärlan”, Gapern som ”kontrasternas sjö” och Södra Hyn som 
”fågelsjön”. Utifrån detta är det svårt att peka på att en sjö, eller ett vattendrag skulle 
betinga ett högre värde än någon annan. Var och en har sin betydelse, men för olika 
ändamål. Mangen med omgivningar bör till exempel sparas för friluftsliv och 
rekreation, Gapern är attraktiv för fritidsbebyggelse, medan det söder om Alstern byggs 
allt fler hus för permanentboende. Molkomsjön och Borssjön med vackra utblickar från 
det omgivande landskapet, har stor betydelse för de boende i och kring Molkom. 
Norsälven präglar Edsvalla och Vålberg och Klarälven präglar Skåre och Karlstad. 
Längs Vänerns stränder finns stor del av Karlstads fritidsbebyggelse förutom 
tätbebyggelsen i Karlstad och Skattkärr. 
 
Karlstad ligger som så många andra städer vid mötet mellan älv och sjö (flod och 
innanhav). Ursprunget bottnar i handelsplatsen där transportvägarna möttes. Vattnet är 
ett av stadens finaste kännetecken, och den mest värdefulla stadsbilden med anknytning 
till vatten står att finna längs Klarälven och dess förgrening i Västra och Östra 
älvgrenarna från Borgmästarbron till Västra järnvägsbron, respektive Östra bron 
(gamla stenbron). Klarälven, med sina många ansikten i en årstidsbunden variation, är 
ett mäktigt vattendrag om våren, då vattnet brusar kring bropelarna. På sommaren är 
älven ett badvatten för centrums badentusiaster, och om hösten kommer den sakta 
glidande, och speglar i sin stillhet stadens bebyggelse. Vintertid kan den vara frostigt 
kall, ibland med en islagd yta som kan ge möjligheter till nya tillfälliga passager. 
Karlstad, byggt på Klarälvens delta, med många spår av älvens tidigare vindlingar 
genom landskapet, är en vacker stad. Sjöarna, tjärnarna, älvfårorna och vikarna präglar 
”metropolen” vid Vänern och ger luft och rymd till stadsbebyggelsen och många 
kilometer värdefulla stränder. Det är vattnet som ger staden dess skönhet och charm 
och som ger ytterligare en dimension till dess natur, parker och grönytor.  
 
Ska vattnet kunna bevaras som attraktion i landskapet och i stadsmiljön är det flera 
faktorer som är avgörande. Vatten som hörs och syns – i måttliga mängder och på rätt 
ställe - är en tillgång. Utblickar över vatten och omgivande landskap bör tas till vara 
och inte byggas sönder. Natur och grönområden som kan ta hand om dagvatten måste 
finnas. Tillgängligheten till vattnet och strandområden i form av strandpromenader, 
stigar, bryggor etc. har stor betydelse. Vattnets kvalité är också viktig. Det ska 
upplevas, helst också vara öppet, rent och friskt. Vatten i olika former som bäckar, åar, 
dammar, tjärnar, vattenkonst, badvikar etc. är resurser som uppskattas. Vattnets 
barriäreffekt skapar begränsningar i staden såväl som på landsbygden, men den kan 
också ses som en kvalité som alstrar spänning, nyfikenhet och kanske även irritation, 
när vi tvingas ta omvägar i vår färd till andra sidan. Broar är nödvändiga för dagens 
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transportsystem och är de vackert utformade ger de ytterligare dimensioner till stads- 
och landskapsbilden. 
 
” Att färdas, alltid att färdas är det strömmande vattnets tvång. 
 Ständigt på väg, snabbare eller långsammare, på rastlös resa i 
 rummet, men också i tiden.  
En å, en bäck, en flod är i grunden en resa utan början och utan slut, 
havsfött regn som återvänder till utgångsläget för att lyftas på nytt 
och törna in genom fjällportarna. Vatten i rörelse är en rytm som 
går genom ögonblick och årsmiljoner.” 
 
 
 
Citaten i början och slutet av kapitlet är hämtade 
ur Rolf Edbergs bok ”Droppar av vatten, droppar av år” 
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2.2 NATURVÅRD 
 
 
Vattenmiljöers naturvärden 
 
I och kring vatten och våtmarker hittar man ofta en mycket artrik flora och fauna som är 
beroende av de speciella livsvillkoren som skapas i dessa miljöer. Förutom de naturvärden 
som finns i sjöar, vattendrag och småvatten är det flera naturtyper i gränslandet mellan vatten 
och land som för att behålla sina naturvärden är beroende av vattnets kontinuerliga  påverkan 
genom översvämningar, stänk, ispåverkan ,vågskvalp och de fuktiga  förhållanden som 
närheten till vattnet skapar. Det är därför svårt att dra en absolut gräns mellan vatten och 
landmiljöer. I detta kapitel redovisas därför förutom sjöar och vattendrag sådana naturtyper 
där närheten till eller närvaron av vatten är en förutsättning för dess naturvärden. De 
naturtyper som behandlas är: sjöar, vattendrag, småvatten, sumpskogar och strandskogar, 
myrmarker, skärgård, strandängar, deltan och övriga våtmarker och vassområden. 
 
För växtätande djur är den frodiga vegetationen längs sjöar och vattendrag och tillgången på 
vatten lockande och de rör sig därför gärna längs vattnet. För insekter fungerar 
vattenmiljöerna ofta som barnkammare då larver hos många arter är vattenlevande. Fiskarter 
med olika krav återfinns i sjöar och vattendrag, från forsande älvar till grunda slättsjöar. Den 
rika tillgången på fisk, insekter och andra bytesdjur gör vattenmiljöerna attraktiva även för 
fåglar och rovdjur. Fuktigheten och de skuggiga miljöerna kring vattnet gör att man här även 
återfinner många fuktälskande kärlväxter, mossor, lavar och svampar liksom samtliga av våra 
groddjur. Frön från växter sprids lätt med vattnets strömmar eller med hjälp av de djur som 
rör sig i vattenmiljöerna. I jordbrukslandskapet är vattendragens funktion som 
spridningskorridorer av särskild betydelse. 
 
Kraven på livsmiljö hos de arter som man kallar vattenberoende är ofta mycket varierande 
och ofta specialiserade. Det går inte att ersätta en sorts vattenmiljö med en annan och 
samtidigt behålla artrikedomen. För att Karlstads kommun ska kunna behålla och utveckla 
den biologiska mångfalden i vattenmiljöerna krävs därför att tillräckligt mycket av alla typer 
av vattenmiljöer bevaras.  
 
 
Vattenmiljöer i Karlstads kommun 
 
I Karlstads kommun råder stor brist på strömmande oreglerat vatten och de arter som är 
beroende av sådana miljöer är ovanliga i kommunen. De arter som räknas som de exklusivaste 
indikatorarterna på friskt strömmande vatten, som flodpärlmussla och utter, saknas i 
kommunen. Vattenmiljöer som vi däremot har förhållandevis gott om i Karlstad är 
strandängar och mossar. Den vattenmiljön som särskilt sätter sin prägel på Karlstad är 
Klarälven och dess stora delta där våtmarker och strandskogar i olika succesionsstadier 
blandas med betade strandängar och slingrande flodarmar. Vi har även en lång Vänerkust och 
skärgård med en speciell miljö där sjö- och havsarter blandas. I kommunen finns också flera 
intressanta ravinsystem där vatten från källflöden grävt sig ned i finkorniga sediment. 
Ravinmiljöer återfinns exempelvis i Mellerudstorp, Kilsravinerna samt det riksintressanta 
Ölmans ravinsystem. 
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Riksintressen och skyddade områden 
 
I Karlstads kommun finns det 10 områden som klassats som riksintresse för naturvården. Av 
dessa berör 8 st någon typ av vattenmiljö. En översyn av riksobjekten gjordes under 1999. 
De riksobjekt som berör vattenmiljöer är : 
 
* Riksmossen: koncentrisk mosse 
* Älgåmossen: Platåformigt välvd mosse. 
* Klarälvens nedre lopp: Omfattar hela Klarälven i Karlstads kommun, de oexploaterade 
delarna av klarälvsdeltat inklusive Kaplansholmen samt området mellan Klarälven och södra 
Hyn. Området berör ett flertal olika miljöer som vattendrag, sjöar, sumpskogar och 
strandängar samt andra våtmarker i olika succesionsstadier. 
* Panken: Omfattar slättsjön Panken och de betade strandängarna och vassområdena kring 
sjön 
* Ölmans ravinsystem: Rinnande/strömmande vattendrag och strandskogar. 
* Örtensjöarna: Sjöar. 
* Segerstads skärgård: Skärgårdslandskap. 
* Arnö skärgården: Skärgårdslandskap. 
 
I kommunen finns 12 naturreservat och 7 biotopskyddsområden. Av dessa berör 5 
naturreservat och 2 av biotopskydden vatten eller vattenanknutna naturtyper. Fyra av 
reservaten är skärgårdsmiljöer i Vänern; Segerstads skärgård, Värmlandsskärgården, 
Kärrholmen och Timmeröarna och det femte är Kaplansholmen som är en del av 
Klarälvsdeltat. Biotopskydden omfattar en fuktig strandskog längs Östanåsån och ett 
källområde med omgivande våtmark norr om Randviken. Inget av reservaten eller 
biotopskydden har dock tillkommit primärt för att skydda naturvärdena i vattnet. 
 
För närvarande arbetar kommunen med 4 reservatsbildningar varav 3 med kopplingar till 
vattenmiljöer. Två stycken berör strandskogar längs Ölman respektive Klarälven och ett 
omfattar Klarälvsdeltat. 
 
Hotade arter i Karlstads kommuns vattenmiljöer 
 
I kommunen förekommer flera hotade arter som är knutna till olika typer av vattenmiljöer. 
När det gäller vissa artgrupper som exempelvis kryptogamer, insekter och andra ryggradslösa 
djur är kunskapen bristfällig. I takt med att kunskapen om naturen i kommunen och effekter 
av restaureringsåtgärder slår igenom, ökar även antalet kända lokaler för respektive art. De 
artlistor som redovisas här ska därför endast ses som en sammanställning av kunskapsläget 
idag. Endast artuppgifter från 1980 och framåt presenteras. För kryptogamer som förekommer 
i strand- och sumpskogar redovisas endast de arter som är direkt beroende av närheten till 
vatten. 
 
Tabell 2.2.1. Kända förekomster av hotade arter i Karlstads kommuns vattenmiljöer. 
Art Kända lokaler i kommunen Typ av miljö 
Fiskar   

Asp Vänern, Alstersälven, Glumman, 
Panken, Ölman, Klarälven 

sjöar och strömmande 
vatten 

Nissöga Klarälven, Klarälvsdeltat mjukbottnar 
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Flodnejonöga Vänern sjö 
Lax Klarälven/Vänern,  sjöar, vattendrag 
Hornsimpa Vänern sjöbotten 
Öring 
(lokalt/regionalt 
hotad art) 

Mobäcken, Horssjöälven, 
Prostgårdsälven, Byckelsälven, 
Svartån, Ölman, Östanåsån, 
Kattungsbäcken, Klarälven  

strömmande vatten 

Kräftdjur   
flodkräfta Alstern, Alstersälven, Gapern, 

Norumsälven, Molkomsjön, 
Prostgårdsälven, Västra Örten, 
Klarälven, Kroppkärrssjön, Ölman, 
Svartån 

sjöar och vattendrag av 
olika typer 

Grod- och kräldjur   
Snok Ett flertalet lokaler i kommunen stränder, våtmarker 
Större 
vattensalamander 

Lilla Vänsberg, Potten, Linddrågen, 
Marieberg, Solberg, Karterud 
Riksmyren, Mosstorp 

småvatten 

Kärlväxter   
grönskära Panken, Hovlanda, Sandnäs  strandängar 
ävjepilört Klarälvens strand vid Almar, Herrön översvämningsstränder 
bågsäv Skårenoret, Torpnoret, Klarälven översvämningsstränder 
daggvide Klarälven stränder med rörligt 

material 
skaftslamkrypa Näsälvens strand stränder med naken jord 
Mossor   
hårklomossa Alstersälven vid Gunnerud tidvis översvämmade 

alsocklar 
strandflikmossa Gåsen  
Fåglar   
trastsångare Främst Panken och Arnöfjorden bladvassområden 
kungsfiskare Norsälven, Alsterån 

 
strandbrinkar 

skedand Panken, Arnöfjorden strandängar 
årta Panken, Arnöfjorden strandängar 
roskarl Skär i Vänernskärgården öster om 

Karlstad  
 kala skär 

jorduggla Södra Hyn, Dybotten strandängar, slättsjöar 
rördrom Arnöfjorden, Kroppkärrsjön, Panken, 

Klarälvsdeltat mfl  
bladvassområden 

mindre strandpipare Bergvik, Kroppkärrsjön, Sörmon strandängar och 
grustäkter 

smålom Lomtjärn, St. Bergtjärn, Svarttjärn, 
Lersjötjärnet mfl. 

små tjärnar 

sydlig gulärla Mariebergs strandängar, Vadholmen, 
Panken,  

strandängar 
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storspov Mossar i östra delen av kommunen mossar 
skäggmes Välsvikstjärnen, Dybotten bladvassområden 
svarthakedopping Södra Rådom små tjärnar och gölar 
Småfläckig 
sumphöna 

Mariebergs strandängar, Herrön, 
Panken, Arnöfjorden mfl. 

våtmarker 

pungmes Klarälvsdeltat, Södra Hyn snårig strandsumpskog 
 
 
 
2.2.1 VATTENDRAG 
 
Artsammansättningen i ett vattendrag är beroende av bland annat vattendragets vattenkemi, 
storlek, bottenstruktur, strömhastighet, temperatur, konkurrens av andra arter, födotillgång 
och hur vattendraget påverkats av olika aktiviteter historiskt. Vilka arter som finns i 
vattendraget och förhållandet mellan dessa skiljer sig därför mycket åt mellan olika 
vattendrag och utan att överdriva alltför mycket kan man nog påstå att inget vattendrag är det 
andra likt. Naturvärdena hos vattendragen varierar dock mellan de olika vattendragen. I 
strömmande och forsande vatten hittar man många arter som är beroende av de syrerika 
förhållandena och den bottenstruktur med stenar och grus som ofta finns där strömhastigheten 
är högre. Exempel på arter som man hittar i sådana miljöer är bäcksländelarver, öring och 
elritsa samt fågelarter som forsärla och strömstare som äter insektslarverna i forsarna. I 
lugnflytande vattendrag blir artsammansättningen mera lik den man finner i sjöarna med 
insektsarter som lever bland vattenvegetationen eller gräver ned sig i bottnarna och fiskar som 
gädda, lake och abborre. Även i lugna vattendrag med bra vattenkvalitet kan det finnas höga 
naturvärden, t ex förekomst av en artrik bottenfauna, hotade arter som fiskarten nissöga eller 
fågelarten kungsfiskare.  
 
I Karlstads kommun är de flesta vattendragen av mer lugnflytande karaktär. I de norra delarna 
av kommunen, i Alstersälvens vattensystem finns många mindre vattendrag som har 
karaktären av klara skogsbäckar. I norra delen av kommunen är dock försurningen ett större 
problem.  
 
Nedfallet av försurande ämnen är ett hot mot den biologiska mångfalden i kommunens sjöar 
och vattendrag. Denna fråga behandlas under rubriken HOT, Försurning. 
 
Klarälven och Norsälven 
 
I Karlstads kommun rinner två stora älvar, Klarälven och Norsälven som båda mynnar i 
Vänern . Klarälven är av riksintresse som vandringsväg för de unika stammarna av 
Klarälvslax och Klarälvsöring. Båda älvarna är starkt påverkade av vattenreglering och 
laxfiskarna kan inte på naturlig väg vandra upp till några egentliga lekområden. Älvarna är 
därför beroende av utsättning av smolt för att behålla lax- och öringstammarna. Efter 
biotopvårdande åtgärder i Klarälven finns dock indikationer att lek av laxfisk skett inom 
Karlstads kommun. I Klarälven förekommer förutom lax och öring även många andra 
fiskarter där harr, nissöga, faren och asp är av särskilt intresse ur biologisk synpunkt. I 
Norsälven förekommer harr. Den lax och öring som förekommer i Norsälven är inplanterad. 
Norsälven är djupt nedskuren i finkorniga sediment, vilket skapar intressanta strandbrinkar för 
bland annat fågelarterna kungsfiskare och backsvala som båda gärna gräver ut sina bon i 
finkorniga strandbrinkar. Längs båda älvarna finns mycket värdefulla strandskogar.  
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Materialtransporten i Klarälven har även gett upphov till ett omfattande delta (se avsnitt 
2.2.7). 
 
Strömmande mindre vatten 
 
I Karlstads kommun finns mycket få strömmande och forsande vattendrag. De flesta 
vattendragen som tidigare haft forssträckor är i dag reglerade och i dagsläget känner man 
förutom de två stora älvarna bara till sex vattendrag med biflöden i kommunen som hyser 
öring. Öringen får representera de arter som kräver längre sammanhängande forssträckor. I 
andra vattendrag som är huvudsak lugnflytande eller mycket starkt påverkade av reglering 
kan det dock finnas kortare strömsträckor som kan vara av betydelse för forsberoende arter 
som inte är så arealkrävande. 
 
De strömmande/forsande vattnen i kommunen  som har särskilt höga naturvärden är: 

• Ölman med biflöden  
• Svartån 
• Östanåsån 
• Mobäcken + övriga småbäckar i Alsterälvens övre avrinningsområde 
• Prostgårdsälven 
• Byckelsälven 
• Näsälven  

 
Enstaka forsmiljö med naturvärden: 

• Forsnäs vid Gaperns utlopp i Alstersälven 
• Drögsforsen i Glumman samt Glummans utlopp i Panken 
• Norumsälven  
• Fors nedströms Edsvalla kraftstation i Norsälven 

 
Lugnflytande vattendrag 
 
De flesta vattendragen i Karlstads kommun är lugnflytande och näringsrika med stor mängd 
lösta partiklar. För vissa av vattendragen, som Ölman och Alstersälven, gäller att vattendraget 
ändrar karaktär från klarare forsande bäckar när de rinner genom skogslandskapet till 
lugnflytande, grumliga och näringsrika åar i de södra delarna som tar sig fram i 
jordbruksbygd. Glumman är en större å som nästan uteslutande rinner genom 
jordbruksbygder. Intressanta arter som är knutna till lugnflytande vattendrag är bland annat 
fisken nissöga och fågelarter som kungsfiskare. Kungsfiskaren är beroende av strandbrinkar 
med finkornigt material där den kan gräva ut sitt bo. Fiskfaunan i de lugnflytande delarna är 
ofta densamma som  finns i sjöarna, exempelvis  gädda och abborre. I Karlstads kommun 
finns några av länets viktigaste lokaler för lek och uppväxt av fisken Asp. Aspen är rödlistad 
och ingår i EU:s habitatdirektiv. Som exempel på viktiga lokaler för Asp kan nämnas 
Alsterälvens nedre del. Övriga naturvärden knutna till dessa miljöer finns ofta i strand- och 
sumpskogar som ligger i anknytning till vattendragen (se avsnitt 2.2.4). Åarna som rinner i 
jordbrukslandskapet har även en mycket viktig funktion som spridningskorridor. Ån med dess 
strandbrink och strandskog är en ”oas” i det ensartade jordbrukslandskapet och ökar den 
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. 
 
Lugnflytande vattendrag med särskilda naturvärden är: 
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• Gravaån 
• Ölmans nedre del 
• Glumman  
• Alstersälvens nedre del 
 
Mål 
 

• De naturligt förekommande arterna i vattendragen i kommunen ska kunna fortleva och 
sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden. 

 
• Kännedomen om vattendragens naturvärden ska öka. 

 
Delmål till det nationella miljökvalitetsmålet”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte i Karlstads kommuns vattendrag.  

 
 
Riktlinjer 
 

• Vid upprättande av skötselplaner för och åtgärder i och kring vattendragen ska särskild 
hänsyn tas till de hotade arternas livsmiljökrav. 

 
• När skötselplaner för nya naturreservat upprättas i områden belägna intill vatten bör 

naturvärdena i vattnet beaktas i större utsträckning än tidigare. 
 

• Kommunen bör verka för att de områden som pekas ut som värdefulla för 
landskapsbild/stadsbild bibehålls och att sikten vid behov röjs upp. 

 
 

Åtgärder 
 

• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena och öka 
spridningsmöjligheterna för fisk och andra arter  i några strömmande vattensystem 
startar under år 2001.  

 
• Provfiske bör utföras i några vattendrag där förekomsten av öring är osäker. Om 

provfiskeresultatet visar att det är motiverat vidtas åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för öringpopulationen. Dessa vattendrag är Kvarndalsbäcken, 
Tjärnsälven och Horssjöälven. 

 
• Kommunen verkar för att slåttermarken intill Horssjöälven hävdas kontinuerligt av 

privata markägare eller genom kommunens försorg. 
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2.2.2 STRANDÄNGAR 
 
Strandängar är en naturtyp med höga natur- och kulturvärden. Särskilt viktiga är de betade 
eller slåttrade strandängarna för fågellivet och för vissa hävdberoende växtarter. Strandängar 
är de flacka stränder längs sjöar eller vattendrag som årligen översvämmas. 
Översvämningarna och isens påverkan skapar en särskild vegetationszonering som blir 
särskilt framträdande om strandängen betas. Att vegetationen är kortbetad är en förutsättning 
för att många fågelarter ska häcka eller rasta på strandängen. Om strandängen betas gör 
djurens tramp och bete även att det skapas en öppen zon mellan strandängen och vassarna 
som kallas blå bården. Denna zon är mycket viktig för fågellivet då här finns gott om insekter 
och frörika växter. De naturliga översvämningarna gör att ängarna gödslas varje år av 
näringsämnen och fina partiklar som vattnet för med sig. Denna gödsling gör att 
strandängarna får en frodig vegetation som allt sedan bronsåldern nyttjats av människan för 
att få bete och vinterfoder till husdjuren. I och med jordbrukets rationalisering på 1900- talet  
då välgödslade vallar kunde ersätta de blöta strandängarna övergavs många strandängar som 
tidigare betats eller slagits. Igenväxningen av strandängarna har medfört att många av alla de 
fågelarter som är beroende av betade strandängar har minskat och i dag räknas som hotade.  
 
I Karlstads kommun finns betade strandängar främst längs Vänern öster om Karlstad och 
längs sjön Pankens stränder. Karlstads kommun har under senare år prioriterat 
strandängsmiljöerna i naturvårdsarbetet och jobbat aktivt med att restaurera strandängar och 
att se till att betet på dessa marker återupptas. Restaurering av strandängar har skett både på 
kommunens egen mark i Klarälvsdeltat, på Jäverön, vid Bergvik, Skårenoret och Zakrisdal 
och i samarbete med privata markägare vid Arnöfjorden, Panken och Alstersälvens mynning. 
Ytterligare betade strandängar och potentiella strandängar finns i Skattkärrsviken, 
Arnöfjorden, Bottenviken, Dybottnen, Bråtviken, Herrön och Strandvik utmed vänerstranden 
samt vid Borssjön, Klarälven (Almar), Alstern (Öjering), Södra Hyn och Norra Barsjön.  
 
Arbetet med restaurering av strandängar och återupptagen hävd av markerna har gynnat en 
mängd arter ”våtmarksfåglar” och flera arter som tidigare försvunnit som häckfåglar i 
kommunen har återkommit. De arter som är beroende av eller gynnas av strandängsmiljön 
och häckar i Karlstads kommun är: tofsvipa, gulärla (både nordlig och sydlig ras) rödbena, 
enkelbeckasin, årta skedand och mindre strandpipare. För många rovfåglar som brun kärrhök, 
jorduggla och ormvråk  är de betade strandängarna goda jaktmarker. Hotade växtarter i 
Karlstads kommun som är knutna till betade strandängar är grönskära och ävjepilört. Bland 
ryggradslösa djur finns bland annat flera arter av jordlöpare som gynnas av strandängsbete. 
 
 
Mål 

 
• Alla potentiellt hävdade strandängar där återupptagen hävd bedöms som lämpligt och 

där avtal kan träffas med markägaren hävdas genom bete eller slåtter med sådan 
intensitet att de utgör intressanta miljöer för hävdberoende våtmarksfåglar senast 
2005. De strandängar som kan bli aktuella ingår alla i kommunens långsiktiga 
naturvårdsstrategi (NVP) som antagits av kommunfullmäktige.  
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Riktlinjer  
 
• Markavvattningsåtgärder såsom invallningsföretag och dikningar bör ej tillåtas på 

strandängar 
 

• Exploateringsåtgärder i form av ledningsdragningar, vägar, bebyggelse, båthamnar, 
tippning m.m bör ej tillåtas på befintliga eller potentiella strandängar . 

 
 
Åtgärder 
 

• Kommunen fortsätter arbetet med att restaurera strandängar i kommunen. Nästa större 
område där kommunen ska satsa på restaurering av strandängar är Södra Hyn. Avtal 
om hävd tecknas med markägare och djurhållare (pågår). 

 
• Uppföljning av hävdstatus och effekter på fågelfauna skall göras vart 3:e år och 

effekter på jordlöpare vart 5:e år (planerat). 
 
 
2.2.3 MYRMARKER  
 
Karlstads kommun är relativt rik på myrmarker, framförallt i de östra delarna av kommunen. 
Myrar bildas i vattenmättade och syrefria miljöer där nedbrytningen blir ofullständig och 
växtresterna, främst bestående av vitmossor, i stället ansamlas i torvlager som med tiden kan 
bli metertjocka. Myrmarker delas upp i två huvudklasser, mossar och kärr. Mossar 
karaktäriseras av att det vatten som de tillförs helt kommer från nederbörden medan kärren får 
vatten och näringsämnen även från omgivande fastmark. Den vanligaste myrtypen i 
kommunen är högmossar med små gölar som i allmänhet är näringsfattiga. Mossarna är en 
mycket speciell livsmiljö med de stora öppna ytorna och variationsrika struktur av strängar, 
upphöjda tuvor och gölar. I norra Sverige och delar av Mellansverige är tillgången på relativt 
opåverkade myrar fortfarande ganska god. De flesta myrar och andra våtmarker i södra 
Sverige och övriga Europa har dock till stor del torrlagts, främst genom dikning för att skapa 
odlingsmark eller skogsmark. De kvarvarande orörda myrmarkerna i norra Skandinavien 
brukar räknas som Europas minst påverkade ekosystem. Att bevara våra myrmarker är därför 
av stor vikt då vi här finner många arter som är hårt tillbakaträngda i övriga Europa. 
Myrarna har även en mycket viktig hydrologisk funktion som vattenmagasin i landskapet. På 
mossarna finns många specialiserade växter. Vitmossor och andra mossor av olika slag är de 
vanligaste. Här växer även hjortron och tranbär av intresse för bärplockaren. Karaktärsfåglar 
på mossarna är orre, ljungpipare, storspov, trana och sångsvan.  
 
I Karlstads kommun är mossarna främst koncentrerade till kommunens sydöstra del och här 
sätter de stor prägel på landskapet. I kommunen finns två mossar av riksintresse för 
naturvården, Älgåmossen och Riksmossen. Andra myrar som är av klass 1 (högsta naturvärde 
enligt den rikstäckande våtmarksinventeringen) är Stormossen, Sånebymossen och 
Klingerudsmossen. Längst upp i norra delen av kommunen öster om östra Örten finns två 
våtmarkskomplex med många små gölar och tjärnar som är insprängda bland mossar och kärr. 
Här häckar bland annat den mycket störningskänsliga smålommen i ett par av tjärnarna. 
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 I Karlstads kommuns naturvårdsprogram har åtta mosseområden pekats ut som särskilt 
intressanta ur naturvårdssynpunkt. Detta är främst områden där flera mossar ligger i 
anslutning till varandra och därigenom sammantaget och tillsammans med mellanliggande 
skogsmiljöer och kärr får ett högre naturvärde än om varje mosse bedöms för sig.  
 
 
Mål 
 

• All torrläggning av våtmarker, genom exempelvis dikning av sumpskogar och kärr i 
kommunen skall upphöra. Inga våtmarker av värde skall förstöras genom 
markavvattning eller annan mänsklig påverkan. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Myrar och våtmarker som i våtmarksinventeringen bedömts tillhöra  klass 1-2 bör ej 
påverkas av exploatering, ledningsdragning, skogsbruksåtgärder, torvtäkt eller andra 
arbetsföretag. 

 
Övriga mål och riktlinjer för mossarna i kommunen finns redovisade i kommunens 
naturvårdsprogram. 
 
 
Åtgärder 
 

• Kommunen bör senast 2010 anlägga en spångad rundslinga och ett mindre fågeltorn 
på någon av de mest värdefulla mossarna för att ge allmänheten möjlighet att uppleva 
mossemiljön. 

 
• En fågelinventering bör utföras för att kartlägga fågellivet på myrarna inom 

kommunen. 

 
2.2.4 SUMPSKOGAR OCH STRANDSKOGAR 
 
Med sumpskogar menas här skogsbestånd på fuktiga och våta marker. Sumpskogar hittar man 
vanligen vid kanten av myrmarker eller längs sjöar och vattendrag. Sumpskogens karaktär och 
artsammansättning kan variera mycket från magra tallbevuxna mossesumpskogar till frodiga 
klibbalkärr.  
 
Sumpskogarna i Sverige har i olika omgångar dikats alltsedan skogsbruket fick någon 
ekonomisk betydelse för att åstadkomma bättre skogstillväxt. I dag är markavvattning 
förbjudet i lag. Sumpskogarnas naturvärden är beroende av det fuktiga, skuggiga klimatet och 
den stabila miljön som råder i sumpskogen. De arter som är knutna till sumpskogar t ex 
många snäckor och lav- eller mossarter slås snabbt ut om skogen kalavverkas eller marken 
dikas ut. I Karlstads kommun är de flesta sumpskogarna i någon omfattning påverkade av 
tidigare dikning. 
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I Karlstads kommun finns enligt skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering ca 3500 ha 
sumpskogar. De flesta sumpskogarna i kommunen är mosseskogar och kärrskogar i 
anslutning till myrar och är särskilt vanliga i kommunens östra myrrika del samt på nordöstra 
delen av Segerstadhalvön. I det senare området ligger ett biotopskyddsområde kring en liten 
slingrande försumpad bäck med barrdominerad strandskog.  
 
De ur naturvårdssynpunkt värdefullaste strandskogarna i kommunen finns längs med 
vattendragen. Dessa skogar är framförallt gråalsdominerade lövskogar med 
naturskogskaraktär. Cirka 400-500 ha strandskog uppskattas ha påverkan från is och 
översvämningar gör att skogarna snabbt börjar självgallras och mycket död ved skapas i de 
orörda strandskogarna. Den fuktiga miljön och den rika tillgången på död ved har stort värde 
för såväl insekter som mossor, lavar och fåglar som exempelvis mindre hackspett. 
 
I bäckraviner är lövskogarna av en särskild karaktär. Här växer skogen på ravinsluttningarna 
och ravinbotten och miljön blir skyddad och fuktig, Vegetationen är mycket frodig och 
kärlväxtfloran i bäckravinerna är ofta rik med arter som exempelvis strutbräken, trolldruva, 
gullpudra och desmeknopp. I botten av ravinerna finns ofta källsprång kring vilka 
lövsumpskogar vanligen utvecklas. De raviner som är av särskilt intresse både 
naturvårdsmässigt och geologiskt är Kilsravinerna, Ölmans ravinsystem och 
Mellerudstorpsravinerna. I Ölmans ravinsystem ligger kommunens finaste och mest kända 
naturliga  källa –Nygårdskällan.sådana naturvärden att de klassas som nyckelbiotoper. Det fuktiga 
klimatet orsakat av närheten till vattnet och  
 
Längs Vänerstranden är björksumpskogar och klibbalsumpskogar vanligast. I klibbalkärr och 
sumpskogar är det den speciella miljön på trädens socklar som är särskilt intressant för 
specialiserade insekter och mossor. 
 
Strandskogarnas betydelse för framförallt de mindre vattendragen är mycket stor. Skogen 
skuggar och skapar på så sätt en jämn temperatur i vattendraget och gör att avdunstningen 
minskar och hindrar därmed de små vattendragen från att torka ut under torrsomrar. Skogen 
förhindrar även erosion av stranden och därmed grumling av vattnet. Löven som faller i 
vattendraget ger mat till bottendjuren i vattendraget och grenar och stammar i vattnet ger fina 
ståndplatser för fisken i vattendraget. 
 
I kommunen finns de flesta värdefulla strandskogarna längs vattendragen Ölman (med 
biflöden) och Norsälven, i Kilsravinerna, längs Vänerstranden och inom  Klarälvsdeltat  men 
även längs Klarälven, Alstersälven, Byckelsälven, Prostgårdsälven, Näsälven och Östanåsån  
 
En strandskog, längs Alstersälven vid Gunnerud är ett av de föreslagna nya Natura 2000-
områdena i kommunen . Skogen är växtplats för en sällsynt mossa –hårklomossa som är 
beroende av miljön på alsocklar och en naturlig vattenfluktuation. 
 
Kommunen arbetar aktivt med säkerställande av de mest värdefulla strandskogarna. Hittills 
har framför allt skogarna längs Ölman och dess biflöden prioriterats. Ett område längs 
Klarälven öster om Grava kyrka har även säkerställts genom naturvårdsavtal. Nästa område 
med värdefulla lövskogar som kommunen kommer att prioritera är Vänerstranden. 
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Mål 
 

• De mest värdefulla strandskogarna och sumpskogarna (nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt och områden som i ett landskapsekologiskt perspektiv är av särskilt 
värde) i kommunen ska säkerställas eller skötas så att dess värden bevaras eller 
utvecklas. 

 
• Karlstads kommun som markägare ska vara en föregångare när det gäller skötseln av 

sump- och strandskogar. 
 
 
Riktlinjer 
 

• Kommunen bör ej tillåta exploateringsföretag inom områden med värdefulla sump- 
och strandskogar . 

 
• Säkerställandearbetet av sump-och strandskogar ska ske med ett landskapsekologiskt 

förhållningssätt enligt Karlstads kommuns naturvårdsprogram. 
 
 
Åtgärder 
 

• Inom ramen för LIP-projektet om vattendrag som startar 2001 ska kommunen 
tillsammans med skogsvårdsstyrelsen informera och engagera markägare längs de 
vattendrag som ingår i projektet om markanvändningens betydelse för vattendragen 
och hur markägarna kan få naturvärdena i och kring ”sitt” vattendrag att bevaras och 
utvecklas (planerat). 

 
• Kommunen fortsätter sitt arbete med säkerställande av strandskogar längs Ölman, 

Vänerstranden, Klarälvsdeltat, Prostgårdsälven och norra Norsälven i samarbete med 
bland annat skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen (pågår). 

 
• De mest värdefulla strand- och sumpskogarna på kommunalägd mark bör avsättas för 

naturvårdsändamål. 
 
 
 
2.2.5 SMÅVATTEN 
 
Med småvatten menas permanenta, små, ofta fisktomma, dammar och tjärnar. De flesta 
småvattnen i kommunen är grävda dammar som tidigare använts för exempelvis 
kreatursbevattning eller som branddammar. Dessa dammar är av mycket stor betydelse för 
framförallt groddjur och vattenlevande insekter. När betydelsen av dammarna för jordbruk 
och brandskydd minskat så har många dammar fyllts igen eller lämnats för igenväxning eller 
så har man planterat in fisk eller kräftor i dammarna. Fisken äter upp grodrom och yngel och 
är därigenom ett direkt hot mot groddjuren. Detta har, tillsammans med utdikning av 
våtmarker, lett till att många groddjursarter i landet har minskat i antal och flera räknas som 
hotade. 
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I dagsläget är småvattnen i jordbrukslandskapet skyddade enligt miljöbalken. 
I Karlstads kommun finns fem stycken groddjursarter varav en, större vattensalamander, 
räknas som hotad. Arten lever nästan uteslutande i småvatten. Kommunen har genomfört 
inventeringar av 87 småvattnen i kommunen och funnit att de flesta av de kvarvarande 
småvattnen (63 st) är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Tolv dammar är av högsta 
bevarandevärde och hyser större vattensalamander. Områden med gott om småvatten ligger 
kring sjön Alstern, inom I2-området och på Segerstadhalvön. I norra delen av kommunen 
väster om sjön Mången ligger en naturligt fisktom liten skogstjärn, Potten, som är lekplats för 
större vattensalamander. Potten är ett av kommunens föreslagna Natura 2000-områden. 
 
 
Mål 
 

• Befintliga småvatten i kommunen ska bevaras och bibehålla eller förbättra sina värden 
för groddjursfaunan.  

 
• I områden av särskild betydelse för groddjursfaunan ska tillgången på lämpliga 

dammar öka så att arternas långsiktiga överlevanad säkras. 
 
 
Åtgärder 
 

• Kommunen bör medverka i tillskapande av minst 3 lämpliga groddjursdammar innan 
år 2005. Dammarna ska företrädelsevis grävas i sådana områden där det redan finns 
värdefulla dammar i närheten för att underlätta spridning av groddjur mellan 
dammarna. 

 
• Följande fem dammar restaureras senast 2006 för att förbättra förhållandena för större 

vattensalamander: 
- Björbykullen 
- Skål 
- Lindrågen 
- Mosstorp 
- Lilla Vänsberg 

 
• Uppföljande inventeringar av småvattnen bör ske vart 5:e år. 

 
• Mer öppna vattenytor bör tillskapas inom det vattenfattiga I2-området för att gynna 

fauna och rekreationsvärden. 
 

• Kommunen ska verka för att det skapas småvatten etc inte bara på mark som ägs av 
kommunen utan även på annan lämplig jord/skogsmark. 

 
 
2.2.6 VÄNERSKÄRGÅRDEN 
 
Med Vänerskärgården avses här Vänerns vattenområde, mindre öar, holmar och skär i Vänern 
samt den zon på fastlandet eller på större öar som är direkt påverkade av närheten till Vänern 
genom vågpåverkan eller stänk. Skärgårdsområdena utanför Segerstadshalvön och Arnön är 
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av riksintresse för naturvård och skyddade som naturreservat. Kärrholmen är ett eget 
naturreservat. 
 
Vänerskärgårdens småöar, skär och kobbar karaktäriseras inom Karlstads kommun av flacka 
magra klippstränder, kala eller bevuxna med vindpinad hällmarkstallskog. På fastlandets 
stränder växlar naturen mellan uddar med  klippstränder och hällmarkstallskogar och  vikar 
med vassar och betade strandängar eller frodiga lövskogar. Vänern som Sveriges största sjö 
skapar förhållanden som har karaktären av både hav och sjö. Längs Vänerkusten och ute på 
öar och skär finns därför ett rikt fågelliv med inslag av arter som man annars bara finner i 
havsmiljöer som exempelvis havstrut, roskarl och strandskata. Längs vänerstranden och ute på 
öarna i toppen på gamla knotiga tallar häckar flera fiskgjusepar. I de stora vassarna längs med 
vänerstranden häckar flera vasslevande fågelarter som rördrom, brun kärrhök och 
trastsångare. Andra arter av fåglar som sothöna, rörhöna och vattenrall trivs bäst i områden 
med vassmosaik. Aktuell kunskap om olika områdens betydelse för olika artgrupper har 
inhämtats inom ramen för Vänerstrandsprojektet. 
 
Fågelliv 
 
På små öar och skär ute i Vänern häckar kolonier av måsar, trutar och tärnor tillsammans med 
roskarl, änder, storlom och gäss samt fiskgjuse. För att skydda de häckande fåglarna på skären 
ute i Vänern har vissa områden avsatts som fågelskyddsområden. En översyn av 
fågelskyddsområdena pågår för närvarande i Länsstyrelsens regi. De skär som omfattas av 
fågelskydd i kommunen är: 
Öster om Karlstad:  Märrberget, Russvillorna, Storskär, Ormskären-Lilla Ormholmen samt 
Kobergen, Mjöviksskäret  (föreslagna som nya fågelskyddsområden)  
Väster om Karlstad: Gåsskären, Guppaholmarna, Rundholmen, Vaholmen, Stora Äggskär, 
Sandskär, Området kring Gysskär, Pråmskär och Lövöskär samt Rudsviksholmen. 
 
Fågelkolonierna vill ha öppna skär att häcka på. Om fågelskären växer igen med sly så är de 
inte längre attraktiva häckningsmiljöer. Återkommande röjningar av skär är därför 
nödvändigt. 
 
Fisk 
 
I Vänern finns inte mindre är 32 olika fiskarter och vattenkvaliteten är god. Stora mängder 
föroreningar lagrade  i sedimenten finns dock lokalt, exempelvis i Kattfjorden. I Vänern finns 
unika stammar av lax och öring som är relikta atlantstammar som stängdes inne när Vänern 
snördes av från Atlanten. I Vänern finns även andra glaciala relikter kvar sedan istiden, bland 
annat vitmärla, pungräka och hornsimpa.  
 
Inne i vikarna är vattenkvaliteten oftast sämre på grund av tillförsel av näringsämnen och 
föroreningar från land vilket även har gjort att flera av av vikarna växer igen med vass vilket 
gör att de grunda och varma  lek-och uppväxtområden för flera fiskarter som exempelvis gös 
och gädda försämras. Kommunen har utrett vilka områden som är viktiga som 
uppväxtområden för fisken och föreslagit lämpliga åtgärder för att förbättra dessa områden. 
Viktiga uppväxtområden för fisk finns redovisade på kartorna i figur 4.26 och 4.28. 
Välingesundet, som förbinder sjön Panken med Vänern, är en viktig vandringsväg för fisk. 
Genom sundet vandrar bland annat gös och asp upp och leker i Panken respektive Glumman. 
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Sandstränder 
 
Vissa öppna sandytor, exempelvis sandstränder längs Vänern är av stor betydelse för 
framförallt insekter, flera rödlistade, knutna till dessa miljöer . En sådan lokal är sandstranden 
söder om Arnäs gård. 
 
Hot 
 
Potentiella hot mot naturvärdena inom Vänerskärgården är ytterligare exploatering av öar och 
fastmarksstränder och ett alltför hårt friluftsliv som dels kan ge ett stort slitage inom 
värdefulla naturområden och dels orsaka störning av djurlivet. 
 
 
Mål 
 

• Vänerskärgårdens naturförhållande  ska inte försämras jämfört med rådande 
förhållanden.  

 
• Alla växt- och djurarter som naturligt förekommer i vänerskärgårdens land eller 

vattenmiljöer ska fortleva i livskraftiga bestånd. 
 

• Vänerskärgårdens oexploaterade karaktär ska bibehållas. 
 
Detaljerade uppföljningsbara mål för Vänerstranden finns utarbetade i skötselplanen för 
Vänerstranden. 
 
 
Riktlinjer 
 

• Ny exploatering bör ej tillåtas inom hittills oexploaterade områden i Vänerskärgården 
om inte detta kan göras utan någon negativ effekt på växt- och djurliv. Vid eventuella 
exploateringar i Randvikenområdet måste riskerna beaktas för negativa effekter på 
råvattnet till Sörmons vattenverk. 

 
• Vasslåtter och fräsning ska utföras med beaktande av behoven både hos vassberoende 

arter, vassmosaiksarter och strandängsarter. Vid vasslåtter och fräsning bör även 
risken för lokalt försämrad vattenkvalitet beaktas. 

 
• Vid planering av nya badplatser eller andra anläggningar bör inventering av 

insektsfaunan göras för att undvika att viktiga lokaler för hotade arter tas i anspråk. 
 
 
Åtgärder 
 

• Kommunen verkar för att befintliga reservatsbestämmelser och avgränsningar ses 
över, utvärderas och revideras vid behov 
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• Kommunen bör för att hindra igenväxning av fågelskär medverka i röjningar av skären 
för att gynna fågellivet. 

 
• De uppväxtområden och vandringsvägar för fisk som är särskilt viktiga restaureras och 

ska hållas öppna enligt skötselplan för Vänerstranden (planerat).  
 
 
 
2.2.7 DELTAN 
 
Ett delta är ett område som bildas i mynningen av ett vattendrag av material som vattendraget 
transporterar. Sand och finmaterial som det strömmande vattnet fört med sig sedimenterar då 
vattendraget mynnar i en sjö och dess transportkapacitet avtar. Genom landhöjningen och 
eftersom vattendraget hela tiden för med sig nytt material avlagras så småningom så mycket 
material att nytt land bildas och deltats front flyttas successivt framåt. Det avlagrade 
materialet tvingar sedan vattendraget att dela sig och ger ofta upphov till flera slingrande 
flodarmar som sedan snörs av och bildar restsjöar, lagunsjöar och andra geologiska bildningar 
typiska för deltaområden. 
 
De nybildade områdena koloniseras av vegetation och utvecklas naturligt i nämnd ordning 
från öppen våtmark till sumpkärr, buskkärr, alskog, björkskog och till sist granskog. I ett 
levande delta finns hela  tiden ett landskap under förändring med alla stadier av våtmarker och 
strandskogar. Denna mångfald av miljöer, som alla var för sig har höga naturvärden, ger 
upphov till ett mycket rikt växt- och djurliv.   
 
Klarälvsdeltat   
 
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Trots att stora delar av 
Klarälvsdeltat i dag är exploaterat av Karlstad tätort återstår ännu ett stort område 
våtmarksområde med unika naturvärden. Området är av riksintresse för naturvård och 
föreslaget som Natura 2000-område. Kaplansholmen som är skild från det övriga 
oexploaterade deltat genom stora industriområden är skyddat som naturreservat. 
Reservatsbildning för den övriga delen av Klarälvsdeltat pågår. 
 
I Klarälvseltat finns de flesta typerna av vattenmiljöer representerade. Här finns sjöar, 
slingrande flodarmar, våtmarker i olika successionsstadier, betade strandängar, vassområden, 
kärr, sumpskogar och naturskogslika strandskogar. De geologiska bildningarna typiska för ett 
delta som älvvallar, levéer, mittbankar, restsjöar, avsnörda fåror och lagunsjöar finns också 
representerade och deltats geologiska värde är mycket högt. Genom att så många olika 
naturmiljöer finns representerade i området är området av stor betydelse för många arter av 
växter och djur. På de betade strandängarna vid Mariebergskogen finns en rik hävdberoende 
fågelfauna och i deltats stora vassar häckar fågelarter som rördrom och brun kärrhök. Många 
av strandskogarna utgörs av naturskogslika lövskogar med rik kryptogamflora och fågelfauna 
och i strandbrinkarna finns åtskilliga boplatser för bäver. I de öppna vattenytorna och i 
buskmarkerna trivs änder och småfåglar. Deltat har även en artrik fiskfauna med hotade arter 
som faren och nissöga. Det grunda varma vattnet och de fuktiga våtmarkerna ger 
förutsättningar för ett rikt insekts- och groddjursliv. 
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Byckelsälvens delta 
 
Vid Byckelsälvens utlopp i Borssjön har svämsediment bildat ett litet bäckdelta. Här finns 
nyckelbiotopsklassade översvämmade lövsumpskogar med rikligt med död ved blandat med 
våtmarker och nakna sandytor. Området har ett rikt fågelliv och en rik kryptogamflora. 
 
Gravadeltat 
 
Gravadeltat är ett fossilt deltalandskap som avsattes då Klarälvens deltafront låg uppe i dessa 
trakter. Än i dag ses många spår av det forna deltat i form av gamla älvgrenar som Torpnoret, 
Skårenoret och Bohagen. Södra Hyn, Ilandasjön och Stodenesjön samt småsjöarna på 
Rudsheden är restsjöar i deltat. Ur geologisk synpunkt är Rudsheden särskilt intressant då 
många av de deltaanknutna geologiska bildningarna finns kvar.  Kring och i de forna 
älvfårorna t ex vid Bohagen finns fina lövskogsområden, liksom öster om Grava kyrka 
(skogen skyddad med naturvårdsavtal) och i Stodene. Längs Skårenorets och Torpnorets 
stränder växer den hotklassade kärlväxten bågsäv. 
 
 
Mål 
 

• Klarälvsdeltat skyddas som naturreservat och nationalstadspark. Deltats naturvärden 
utvecklas. 

 
• De återstående geologiska bildningarna i Gravadeltat bevaras och de värdefulla 

våtmarksmiljöerna och lövskogarna skyddas. 
 
 
 
 
Riktlinjer 
 

• Åtgärder som inverkar menligt på Klarälvsdeltats naturvärden eller naturliga 
deltabildande processer bör ej tillåtas i eller utanför det riksintressanta deltaområdet. 

 
• Exploateringsföretag som kan riskera att skada Gravadeltats geologiska formationer 

bör ej tillåtas. 
 

• Lövskogarna inom deltaområdet bevaras och utsätts inte för skogsbruksåtgärder som 
skadar dess naturvärden. 

 
 
Åtgärder 
 

• Åtgärder för att utveckla deltats naturvärden genom restaurering av betade 
strandängar, tillskapande av vassmosaiker och gynnande av löv i skogarna inom 
Klarälvsdeltat genomförs inom ramen för ett LIP-projekt under 2001-2002. 

 
• En skötselplan för Skårenoret och Torpnoret ska utarbetas och bl a genomförs åtgärder 

som gynnar bågsäven i de båda noren. 
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2.2.8 SJÖAR 
 
Karlstads kommun gränsar i söder med en lång kuststräcka  mot ”innanhavet” Vänern. Inom 
kommunens gränser finns även många andra typer av sjöar representerade av alltifrån 
näringsrika slättsjöar som sjön Panken till de djupa klara sprickdalssjöarna Västra och Östra 
Örten i norra delen av kommunen. Den sjörikaste delen av kommunen är Alstersälvens och 
Norumsälvens avrinningsområde med sjöarna Alstern ,Gapern. Molkomsjön, Borssjön, 
Mången, Stora och Lilla Böckeln i ett band tvärs genom kommunen. Kommunens östra del är 
däremot mycket sjöfattig.  
 
Livsbetingelserna för växter och djur i de olika sjöarna är mycket olika och 
artsammansättningen varierar därför mycket om man jämför olika sjöar med varandra. I varje 
sjö finns ett unikt ekosystem. Varje sjö som utgörande ett eget fungerande ekosystem har 
därför ett stort värde ur naturvårdssynpunkt, men endast några sjöar och sjötyper som på 
grund av sitt särskilt rika växt- eller djurliv, alternativt förekomst av hotade eller känsliga 
arter som bedömts ha ett särskilt högt naturvärde redovisas här. 
 
Nedfallet av försurande ämnen är ett hot mot den biologiska mångfalden i kommunens sjöar 
och vattendrag. Denna fråga behandlas under rubriken HOT, försurning. 
 
 
Näringsrika slättsjöar och fågelsjöar 
 
I kommunen finns flera grunda slättsjöar belägna på finkorniga jordar. Dessa sjöar är 
näringsrika och värms snabbt upp på våren och ger därför förutsättningar för en rik 
produktion av växter och djur. Den goda tillgången på insekter och vattenväxter skapar 
förutsättningar för ett rikt fiskliv. Slättsjöarna är även kommunens mest värdefulla fågelsjöar. 
Om inte sjöstränderna hävdas breder stora bälten av vass lätt ut sig i dess sjöar. Den rika 
biologiska produktionen i sjöarna sommartid kan orsaka syrebrist på bottnarna på vintern då 
döda växter och djur ska brytas ned, vilket kan få negativa effekter på fisk, smådjur och 
växter i sjön. I slättsjöarna saknas i allmänhet därför fiskar och smådjur med höga krav på 
syretillgång. 
 
De största slättsjöarna i kommunen är Panken, Kroppkärrssjön och Södra Hyn. Alla dessa har 
stort naturvärde och Panken är även klassad som riksintresse för naturvården. Om 
sjöstränderna betas som vid Panken eller om vassen slås årligen (Kroppkärrssjön), ökar sjöns 
naturvärde ytterligare och många fler arter bland fåglar, insekter och växter tillkommer. 
Förutom ett rikt fågelliv i alla sjöarna, med många arter av änder (skäggdopping och sothöna 
som karäktärsarter) är bland annat Panken en viktig uppväxtplats för vänergös.  
Kroppkärrssjön är en populär fiskesjö med en artrik fiskfauna. 
 
Klarvattensjöar 
 
I det dramatiska hyperitlandskapet i norra delen av kommunen ligger sprickdalssjöarna Östra 
och Västra Örten. Sjöarna har klart vatten och är något sura. Båda sjöarna, framförallt Östra 
Örten, är näringsfattiga. De näringsfattiga sjöarna har sparsamt med vass utmed stränderna. 
Fiskfaunan är artrik, men produktionen av fisk och bottendjur i denna typ av sjöar är inte lika 
stor som i slättsjöarna men här finns arter med högre krav på syretillgång. I Västra Örten finns 
exempelvis flodkräfta.  
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Norra och Södra Mosaren är två sjöar som är av särskilt geologiskt intresse. Sjöarna är så 
kallade åsgravar inom en stor isälvsavlagring. Vattnet är mycket klart och tillflödet till sjöarna 
sker genom grundvattentillströmning. 
 
Småsjöar 
 
Framförallt i kommunens norra del ligger flera små, naturligt fisktomma sjöar och tjärnar. I 
avsaknad av fisk utvecklas ofta mycket speciell fauna av exempelvis småkryp och groddjur 
som annars hålls tillbaka av rovfiskar. I små sjöar som ligger ostört häckar exempelvis 
smålom. Exempel på sådana småsjöar i kommunen är Lersjötjärnen, Stora Bergtjärn och 
Lomtjärn. 
 
Övriga sjöar med naturvärden 
 
Molkomsjön, Gapern och Alstern är stora sjöar i kommunen som ur näringssynpunkt och 
försurningssynpunkt kan anses vara ganska genomsnittliga. Alstern är dock relativt 
näringsrik. Sjöarna som genom sin storlek hyser stora och betydande populationer av många 
arter har högt naturvärde. I dessa tre sjöar förekommer den rödlistade flodkräftan vilket höjer 
sjöarnas naturvärde. Gapern har även ett mycket fint gösbestånd. 
 
 
Mål 
 

• De naturligt förekommande arterna i sjöarna i kommunen ska kunna fortleva och 
sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden. 

 
• Kännedomen om kommunens sjöars naturvärden ska öka. 

 
• I näringsrika sjöar med problem med syrebrist och algblomningar ska 

näringsbelastningen minska jämfört med dagsläget. 
 
 Delmål till det nationella miljökvalitetsmålet”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte i Karlstads kommuns sjöar. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Inga verksamheter som kan orsaka ökad störning vid småsjöar med 
smålomshäckningar bör tillåtas utan att noggranna avvägningar görs. 

 
 
Åtgärder 
 

• Årlig vasslåtter ska genomföras i Kroppkärrsjön enligt särskilt framtagen skötselplan. 
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2.2.9 ÖVRIGA VÅTMARKER OCH VASSOMRÅDEN  
 
 
Våtmarker (utom myrmarker och strandängar) 
 
Våtmarkerna under detta kapitel är blöta områden av särskild betydelse ur naturvårdssynpunkt 
som inte kan placeras under våtmarkskategorierna strandängar eller myrmarker. Dessa 
områden är små eller utgörs ofta av mosaiker av olika typer av vattenmiljöer och är generellt 
av betydelse för fåglar, insekter och groddjur. Här kan man placera områden som Herröns 
våtmark som är ett område med omväxlande öppna små vattenytor och vassmosaik. Södra 
Barsjön är ett annat exempel. Sjön är sänkt och utgörs idag av igenväxande mader, 
vassområden och vissa klarvattenytor. Södra Barsjön är främst av värde för rastande änder 
under våren då vattenståndet är högt. 
 
 
Vassar och vassmosaiker 
 
Till de stora vassområden som finns främst i vissa Vänervikar och i våra näringsrika sjöar är 
många arter av framförallt fåglar och insekter knutna. Fågelarter som rördrom och brun 
kärrhök är för sin häckning beroende av sammanhängande områden med gammal vass på 
minst 3 hektar. Andra typiska indikatorarter för viktiga vassområden är skäggmes och 
trastsångare. Många andra arter, framförallt änder trivs bäst i vassmosaiker, vilket är 
vassområden som innehåller gångar och öppna områden, dessa områden används även för de 
vassberoende arterna för födosök. Några typiska ”vassmosaikarter” är skäggdopping, sothöna, 
rörhöna och vattenrall. 
 
 
 
Mål 
 

• All torrläggning av våtmarker inom kommunen skall upphöra. Inga våtmarker av 
värde skall förstöras genom markavvattning eller annan mänsklig påverkan. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Vid vassröjning ska hänsyn tas till vasskrävande arters behov. I kommunen ska sparas 
tillräckligt många sammanhängande vassområden för att bibehålla antalet häckande 
par av rördrom och brun kärrhök på dagens nivå.  

 
 
Åtgärder 
 

• För våtmarkerna vid Herrön (påbörjat) och Södra Barsjön utarbetas skötselplaner och 
restaureringsåtgärder genomförs för att öka områdenas naturvärden. 
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2.3 FRILUFTSLIV OCH TURISM 
 
Det finns en lång rad olika fritidsaktiviteter som är knutna till vatten på ett eller annat sätt. 
Vid exempelvis bad, båtliv och fiske används vattnet direkt och mycket konkret, men även 
möjligheten att se ut över vatten, att studera fågellivet i en sjö eller att röra sig längs 
stränderna intill ett vatten kan räknas till vattenanknutna aktiviteter.  
 
Flera fritidsaktiviteter medför också en stor förbrukning av vatten, även om själva aktiviteten i 
sig inte har något med vatten att göra. Det kan röra sig om bevattning av fotbollsplaner och 
golfbanor eller tillverkning av konstsnö för skidåkning. Denna typ av vattenintresse behandlas 
i avsnitt 2.10 Bevattning.  
 
Karlstad är en kommun med tillgång till mycket vatten inom korta avstånd. Staden är 
uppbyggd på ett stort delta som mynnar ut i Sveriges största sjö och även i övrigt finns flera 
attraktiva sjöar och vattendrag att tillgå. Vattenanknutna aktiviteter är något av det som 
efterfrågas mest av turister som besöker Karlstads turistbyrå. Tyvärr finner dock dessa 
upplevelselystna besökare att utbudet i flera avseenden är ganska sparsamt i förhållande till de 
naturliga förutsättningar som finns. Tillgängligheten för allmänheten till vatten är också 
ganska begränsad, så på detta område finns stora utvecklingspotentialer. En sådan utveckling 
ligger väl i linje med kommunens satsningar på marknadsföring av Karlstad för att locka hit 
besökare och nya invånare. 
 
Mål - övergripande för friluftsliv och turism 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt 
bad- och friluftsliv värnas så långt möjligt. 

 
Från ÖP97: 

• Tillgängligheten till oexploaterade områden längs Vänern och andra sjöar med goda 
kvaliteter för friluftslivet ska förbättras. 

 
Från ÖP97: 

• Karlstads naturgivna förutsättningar för turism ska tillvaratas och utvecklas. 
 

• Individer, familjer och föreningar skall ges möjlighet att nyttja områden i eller intill 
vatten, för naturupplevelser, motion och rekreation. 

 
Riktlinjer 
 

• Utvecklingen av båtturism och sportfiske ska ske med hänsyn till naturen, så att inte 
områden av betydelse för djur- och växtliv påverkas negativt. Hänsyn måste även tas 
inom det blivande skyddsområdet i Kattfjorden för skyddet av råvattenkvaliteten för 
Sörmons vattenverk 

  
Åtgärder 
 

• Kommunen bör inrätta en ny tjänst för att utveckla sportfisket och båtturismen i 
kommunen. Turismen kan utvecklas genom förbättrad tillgänglighet,  
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serviceanläggningar, biotopvård, information och skyltning samt samarbete med 
grannkommunerna och Föreningen Vänerland. Bl a kan nya båtturer i norra 
Vänerskärgården initieras, t ex till Skutberget och nya bryggor anläggas t ex vid 
Tynäsudden, Hammarö. Dessutom fullföljs det påbörjade arbetet med inrättande av 
kommunfiskekort. 

 
• Turismen på Jäverön utvecklas (utredning pågår). 

 
 
2.3.1 BÅTLIV 
 
Nulägesbeskrivning  
 
Passagerarbåtar 
 
Efterfrågan på kortare sight-seeingturer, såväl i Klarälven som i Vänern är stor. Tidigare 
gjorde Solabåten denna typ av rundturer i deltaområdet. Under sommaren 2000 kördes 
reguljära sight-seeingturer med båt endast på Vänern. De två båtarna Vestvåg och Polstjärnan 
användes och gjorde 2-3 timmar långa lunch- och kvällskryssningar på Vänern med 
utgångspunkt från Inre hamnen i Karlstad. Angöringsplatser i skärgården för båtar av denna 
storlek är efterfrågat. Båtarna används även för chartertrafik, eftersom det är svårt att få 
lönsamhet enbart i sight-seeingverksamheten. Ingen av dessa båtar är lämpade för att köra i 
deltaområdet. Där skulle det behövas en grundare båt, av t ex ”Solabåts-modell”. För att 
någon ekonomiskt skall klara av att ta sig an en sådan verksamhet krävs det troligen någon 
form av garantilön från kommunen som täcker upp eventuella förluster under en dålig 
sommar. Med tanke på hur mycket som finns att se och lära under en sådan tur inom både 
byggnadshistoria, geologi, växt- och djurliv, flottningshistoria etc. skulle en satsning av detta 
slag verkligen ligga i linje med Karlstads kommuns tankar om marknadsföring av staden.  
Utöver rundturer bedrivs även viss fiskecharterverksamhet i form av trollingturer på Vänern. 
 
Fritidsbåtar 
 
Båtlivet inom Karlstads kommun sker till största delen i Vänern. Med norra Europas största 
sötvattensskärgård är förutsättningarna för båtlivet i Vänern mycket goda och skärgården 
utnyttjas också av ett mycket stort antal lokala fritidsbåtar. Jämfört med andra delar av Vänern 
har norra delen av sjön ändå en relativt sett låg besöksfrekvens. Anledningen till detta kan 
vara dålig marknadsföring, avsaknad av större attraktioner i stil med Läckö slott eller brist på 
bra gästhamnar.  
 
Småbåtshamnar 
Karlstads kommun sköter 4 småbåtshamnar belägna i Mariebergsviken, Tullholmsviken, 
Lambergskanalen och Lambergstjärnet med sammanlagt 566 båtplatser. Förutom dessa finns 
ett antal föreningsdrivna hamnar runtom i kommunen med ytterligare minst 800 båtplatser. De 
som kommunen känner till finns utmärkta på kartan (figur 2.3.1); Norsälven i Vålberg, 
Heden, Kannikenäset, Alster, Skattkärr, Kungsnäs, Lerviken-Bottenviken, Svessholmen- 
Bottenviken, Bottenviken vid badplatsen och Forsnäs i Gapern. 
 
Något som saknas är bra angöringsmöjligheter för större fritidsbåtar som inte tar sig in i de 
ovan nämnda småbåtshamnarna. I dagsläget lägger några sådana båtar till utmed strandkanten 
i den östra älvfåran, men här skulle en kaj med fördel iordningställas. 
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Gästhamnar 
Karlstads enda gästhamn finns i Inre hamnen i centrala Karlstad och har plats för 20 båtar. 
Inre hamnen har ett perfekt läge för den som söker liv och rörelse och har också fått toppbetyg 
av Svenska Turistföreningen. Sommartid finns restaurang vid kajen och centrum med fler 
restauranger, affärer och andra sevärdheter ligger precis i närheten. Ett problem är att 
segelbåtar som vill nå inre hamnen måste anpassa sig till broöppningstider. Tidigare har det 
även funnits en gästbrygga vid Skutberget med plats för ca 10 båtar. Skutberget har en annan 
typ av service att erbjuda med camping, motionsanläggning, bangolf, badstrand m.m. 
Bussförbindelse finns sommartid mellan Skutberget och Karlstads centrum. För att återuppta 
gästhamnsverksamheten behövs en upprustning och en ny brygga behöver anläggas. Det finns 
då även förutsättningar för en utökning av gästhamnen om man vill locka fler besökare.  
 
Sjösättningsramper 
Sjösättningsramper tillgängliga för allmänheten finns vid alla kommunalt skötta 
småbåtshamnar och på ytterligare ett antal platser; i Vänern vid Åsundasundet, Skutberget, 
Kartberget, Mariebergsviken, Tullholmsviken, Inre hamn, Kannikenäshamnen, 
Lambergstjärnet, Lambergskanalen, Örsholmen, Heden, Herrön, Inre Sållaren, Välingesundet 
och vid badplatsen i Bottenviken. I de mindre sjöarna och vattendragen kan sjösättning ske i 
Gräsmången, Lersjön, Östra och Västra Örten, Molkomssjön, Gapern, Alstern, i Norsälven 
och i Klarälven vid Almar (se karta i figur 2.3.1).  
 
Angöringsmöjligheter i skärgården 
Rastplatser i skärgården som ställts i ordning med eldstad och dass etc. finns på minst tio öar i 
Arnöns och Segerstads skärgård. Möjligheter för segelbåtar att angöra finns på Kärrholmen, 
Timmeröarna och Ormholmen i Arnöskärgården. Utöver skärgården finns även 
angöringsmöjligheter och trevliga utflyktsmål längs fastlandsstranden. Efterfrågan finns bland 
båtägarna på fler angöringsmöjligheter på fina platser, i skärgården och längs vänerstranden, 
där man kan gå iland under dagsutflykten. Detta gäller särskilt om man vill utveckla och 
utöka båtturismen. En rastplats bör förutom brygga eller båtringar förses med dass och 
sopmaja samt eventuellt eldstad. På vissa ställen är också vassröjning nödvändigt. Inte minst 
efterfrågas angöringsmöjligheter vid allmänna bryggor för lite mer djupgående båtar, t ex 
segelbåtar någonstans i Arnöskärgården. 
 
Även när det gäller småbåtar finns en stor efterfrågan bland tillfälliga besökare om att kunna 
hyra båt för att på egen hand göra turer i älven och ut på Vänern, en möjlighet som är klart 
begränsad idag. Enligt Karlstads turistbyrå efterfrågas både kanoter, roddbåtar och lite större 
motorbåtar lämpade för fisketurer på Vänern. 
 
Kanotleder 
 
Kanotleder utmärkta på utflyktskartan över Karlstads kommun finns i Alstersälvens, 
Klarälvens och Norsälvens system. I Klarälven omfattas hela dess sträckning inom 
kommunen och hela deltaområdet. Första hindret uppströms stöter man på i Forshaga. I 
Norsälven är också hela sträckan i kommunen paddelbar, men man måste bära kanoten förbi 
den stora dammen i Edsvalla. Alstersälvens system bjuder på den längsta kanotleden inom 
kommunen. Här ges möjlighet att kombinera sjöpaddling med åpaddling, då man kan starta i 
Molkom och paddla över Molkomssjön, längs Norumsälven, Gapern, Alstersälven, Alstern 
och den södra delen av Alstersälven ner till Vänern. Utefter vägen tvingas man dock göra fem 
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lyft för att ta sig förbi olika regleringsdammar. Härutöver är hela vänerskärgården mycket 
attraktiv för kajakpaddling. 
 
Vattenskidor, vattenskoter 
 
Vattenskidklubben har en etablerad verksamhet i Örsholmstjärnet, där det bl a finns en 
uppbyggd hoppramp. Vattenskoter är förbjudet i samtliga vatten i kommunen. 
 
 
Påverkan 
 
Småbåtstrafiken hamnar i vissa fall i konflikt med intressen som naturvård och fiske. 
Båtåkandet sker ofta i samma grunda och känsliga vikar som är viktiga för fågellivet och/eller 
reproduktion och tillväxt för fisk. 
 
Motorer 
 
Olika typer av båtmotorer leder till utsläpp och miljöpåverkan av olika grad. Tvåtakts 
bensinmotorer, som fortfarande är den vanligaste typen av motor på fritidsbåtar, har en 
ofullständig förbränning och är mer skadliga för miljön än både dieselmotorer och fyrtakts 
bensinmotorer. De släpper ut mycket höga halter av kolväten samt kolmonoxid och oförbränd 
smörjolja. Dieselmotorer finns mest i större båtar. Utsläppen från dessa är lägre när det gäller 
kolväten och kolmonoxid, men däremot bildas kväveoxider som bidrar till försurningen. Det 
minst miljöskadliga motoralternativet är fyrtakts bensinmotorer som är bränslesnåla och inte 
släpper ut någon smörjolja. 
 
Båtbottenfärger 
 
Färger som hindrar påväxt på båtar, s k antifoulingfärger, klassas som bekämpningsmedel och 
måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. I början av 
1980-talet innehöll de flesta påväxthindrande färgerna koppar- och/eller tennföreningar. 
Dessa var mycket effektiva mot påväxt, men visade sig ha negativ påverkan även på andra 
vattenlevande organismer. Tri-n-butyltenn befanns vara mycket giftigt och förbjöds i Sverige 
1989. Därefter har koppar, som också är giftigt, varit huvudingrediensen i antifoulingfärger, 
ibland i kombination med organiska herbicider. 
 
Nya regler för användning av bottenfärger på småbåtar i Sverige gäller sedan 1994. Sedan 
dess är det förbjudet i alla sötvatten att använda antifoulingfärger. Däremot är det tillåtet på 
västkusten och ostkusten, då problemen med påväxt är större i saltvatten. Färgerna får 
fortfarande säljas även i Karlstad och det är tillåtet att göra slut på färg som inhandlats före 
förbudet, vilket komplicerar tillsynsarbetet.  
 
1998 gjordes en undersökning av kopparhalter i vatten, sediment och vattenmossa i anslutning 
till några småbåtshamnar i Karlstad. De prover som togs var tyvärr för få för att några säkra 
slutsatser skulle kunna dras om föroreningssituationen. De gav dock en indikation om att det 
inte föreligger några extrema kopparhalter i småbåtshamnarna. 
 
Alternativ till antifoulingfärger, som hindrar påväxt genom att skapa ett giftigt hölje, är andra 
färger som försvårar påväxt t ex genom att skapa en glatt yta eller genom erosion som gör den 
självpolerande. Dessa alternativa färger verkar fungera bra i Vänern. Det finns också olika 
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 metoder för att tvätta bort påväxten, t ex med roterande borstar när båten ligger kvar i vattnet 
eller genom att hissa upp båten och spola med högtryckstvätt.  
 
Avfallshantering 
 
Sjöfartsverkets nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar träder i kraft i 
oktober 2002. Av dessa framgår att en fritidsbåtshamn ska ha en avfallshanteringsplan. En 
fritidsbåtshamn ska kunna ta emot det avfall (inklusive farligt avfall) som uppstår i 
hamnverksamheten. Det är behovet av avfallslämning från de båtar som normalt anlöper 
hamnen som skall tillgodoses. 
 
Latrintömning 
 
Vid en inventering av småbåtshamnar som genomfördes 1994 av miljö- och 
hälsoskyddskontoret hade ingen av de 15 kontrollerade hamnarna någon 
mottagningsanordning för latrin. Sedan dess har latrintömning möjliggjorts i 
Kanikenäshamnen i centrala Karlstad och eventuellt har även åtgärder gjorts på andra platser. 
 
Farligt avfall 
 
Vid en inventering av 15 småbåtshamnar i kommunen som miljö- och hälsoskyddskontoret 
gjorde 1994 framgick att endast två av hamnarna samlade in och förvarade farligt avfall. På 
dessa ställen separerades också avfallet. I övriga hamnar fick båtägarna själva ta hand om sitt 
farliga avfall och lämna det till en miljö- eller återvinningsstation. Sedan dess har miljöstation 
inrättats i minst en hamn. 
 
Buller och andra störningar  
 
Buller från motordrivna fritidsbåtar påverkar både djurliv, annat vattenanknutet friluftsliv och 
närboende. Ljudnivån beror framför allt på hur fort båtarna kör och vilket avstånd man har till 
ljudkällan. Nya motorer låter betydligt mindre än gamla. Begränsning av bullerstörningar kan 
exempelvis ske genom hastighetsbegränsningar och restriktioner för motorbåtstrafiken i 
speciellt känsliga områden. Beslut om restriktioner kan tas av länsstyrelsen. 
Det är inte bara buller som kan vara störande. I känsliga områden kan även segelbåtar och 
kanoter vara störande för bl a ruvande fåglar. 
 
Mål 
 

• Båtlivet i norra Vänerskärgården skall utvecklas utan att höga natur- och kulturvärden 
kommer till skada. 

 
• Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom särskilt känsliga 

områden. 
 
 
Riktlinjer 
 

• I småbåtshamnarna bör det finnas mottagningsanordningar för latrin, farligt avfall och 
vanligt avfall. 
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Åtgärder 
 
Passagerarbåtar 

• Kommunen bör främja utökad sight-seeingverksamhet samt reguljär passagerartrafik 
med båt i Klarälven och Vänerskärgården genom att ge en förlustgaranti till en eller ett 
fåtal avtalspartners.  

 
• En eller flera angöringsmöjligheter för passagerarbåtar bör anordnas i skärgården öster 

om Karlstad, exempelvis vid Jäverön och/eller Kärrholmen. 
 

• En bättre tilläggsplats vintertid för passagerarbåtarna bör ordnas. Före detta KMW-
kajen vid Lamberget utreds som en möjlig lokalisering. 

 
 
Fritidsbåtar 
 

• Kommunen bör främja uppstartandet av uthyrningsverksamhet av småbåtar, kanoter, 
ekor och motorbåtar för t ex fisketurer på Vänern. 

 
• Projektet ”Solakanoten och Solaroddbåten” (jfr Solacykeln) startas med uthyrning av 

kanoter och roddbåtar i centrala Karlstad för dagsturer på egen hand i deltaområdet. 
 

• Landstigning med kanot eller annan mindre båt möjliggörs vid fler strandpartier i 
deltaområdet genom att en del vass och sly röjs bort. Dessa platser blir även 
tillgängliga för fritidsfiske från stranden. 

 
• Slussning i pråmkanalen mitt i Karlstad bör möjliggöras för allmänheten genom att en 

slussvaktare sommaranställs av kommunen. Ytterligare ett steg för att främja turismen 
i staden vore att upplåta slussvaktarstugan för ett slusscafé. Den nya möjligheten för 
allmänheten att ta sig båtledes mellan Inre hamn, CCC, Sandgrund och Residenstorget 
bör samtidigt marknadsföras. 

 
• En kaj där det är möjligt för större fritidsbåtar att lägga till bör anläggas i Karlstad. 

Kalvholmens västra strand utreds som möjlig lokalisering. 
 

• Skyltningen till de befintliga sjösättningsramperna bör förbättras. 
 

• Utmed kanotlederna i Alstersälvens system och i Norsälven bör en översyn göras över 
upptagnings- och isättningsplatser för kanoter på regleringsdammarnas respektive 
sidor och om behov finns utförs förbättringar och skyltning. Utmed kanotleden från 
Molkom till Vänern iordningställs två eller tre vindskydd på lämpliga platser. 

 
• Kommunen ser över sitt båtinnehav och byter ut alla äldre 2-taktsmotorer mot 

miljövänligare alternativ. 
 

• Kommunen informerar privata båtägare om påverkan på vattenmiljön från olika typer 
av motorer etc. 
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• En inventering av Karlstads småbåtshamnar genomförs av kommunen som 
uppföljning av inventeringen 1994. 

 
• En ny och utförligare undersökning av påverkan av giftiga båtbottenfärger i Karlstads 

småbåtshamnar utförs.  
 
 
Några av båtramperna längs vänerstranden förbättras och angöringsmöjligheterna utökas 
enligt rapporten Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun. 
 
 
2.3.2 FRITIDSFISKE 
 
Nulägesbeskrivning  
 
Fiske är en omtyckt fritidsaktivitet både bland karlstadborna själva och tillfälliga besökare. 
Det kan bedrivas året runt och i stort sett oavsett ålder och kön. Kommunen har ett mycket 
variationsrikt fiske att bjuda på med möjligheter både till trollingfiske på Vänern som tillhör 
Europas bästa lax- och öringtrollingvatten, flugfiske efter lax, öring och harr i Klarälven och 
Norsälven, mete efter vitfisk som mört, braxen, karp och id m.fl. samt spinnfiske efter gädda, 
gös och abborre i de mindre sjöarna. I sjöarna norr om Karlstad förekommer vintertid ett 
frekvent pimpelfiske, främst efter abborre. Sommartid fiskas mycket gös i sjöarna Gapern, 
Molkomssjön samt Västra och Östra Örten. I andra sjöar, som t ex Alstern, fiskas främst 
gädda sommartid. I tre tjärnar, Sandbäckstjärnet, Björntjärnen och Svarttjärnen, bedrivs s k 
put and take-fiske med årlig isättning av regnbågslax. I Sandbäckstjärnet, nära centrala 
Karlstad, började verksamheten för 3-4 år sedan med en årlig isättning på ca 1 ton fisk och i 
Björntjärnen och Svarttjärnen, som är belägna i kommunens norra del, har put and take-fiske 
pågått i 25-30 år.  
 
Var får man fiska? 
 
En uppdelning finns i enskilda och allmänna vatten. I ett enskilt vatten krävs 
fiskerättsinnehavarens tillstånd för att få fiska. I enskilda vatten där fiskevårdsområden bildas 
finns möjlighet att lösa fiskekort. I Vänern är vattnet allmänt 300 meter från stranden och utåt. 
Går kurvan för 3 meters djup längre ut än 300 meter är det denna gräns som gäller. Avståndet 
300 meter gäller också från öar som är mer än 100 meter långa. Fiske med handredskap är 
fritt i hela Vänern (även inom enskilt vatten), vilket innebär att man från strand eller båt får 
meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska. Trollingfiske räknas inte till handredskapsfiske 
och får endast ske på allmänt vatten. Fisket i Klarälven är fritt söder om E18 
(Borgmästarbron). I övriga enskilda vatten krävs fiskekort.  
 
I Klarälvens mynningsområde finns fredningsområden för älvens lax och öring med 
fiskeförbud under bestämda tider på året. Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden  
20 maj-15 september. Gränsen uppströms i Klarälven är satt till det första definitiva 
vandringshindret, dvs Forshaga. Under förbudstiden får fiske endast bedrivas med lakstrut, 
mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver 
användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap. 
Fångst av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjudet under 
hela året. I Vänervikarna Arnöfjorden-Panken och Bottenviken finns fredningsområden för 
gös. I dessa områden gäller fiskeförbud 15 maj-15 juni. Informationstavlor om 
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fiskebestämmelser m.m. har nyligen placerats ut vid gästhamnen i Inre hamn samt vid 
Skutberget. Gränserna för lax och öring motsvarar f o m 2002 de yttre områdena (de inre har 
upphört att gälla) och visas på karta i figur 1.4.1, kap 1.4. 
Aspen är fredad i tillrinnande vattendrag till Vänern under tiden 1 april t o m 31 maj. 
 
 
 
Fiskevårdsområden 
 
I Karlstads kommun finns 14 fiskevårdsområden som jobbar med information, försäljning av 
fiskekort och i vissa fall biotopvård inom respektive område. I tabell 2.3.1 finns en 
sammanställning över fiskevårdsområdena, anläggningar och de viktigaste fiskarterna. Bland 
turister efterfrågas alla former av fiske, men majoriteten vill fiska i mindre sjöar. 
 
Tabell 2.3.1. Fiskevårdsområden inom Karlstads kommun, dess främsta fiskarter och 
anläggningar. 
Fiskevårdsområde Kommentarer 
Nedre Fryken  
Nedre Norsälven främst lax och öring fiskas, även abborre och gädda, gös, lake, ål 

och vitfisk, öring och lax sätts ut sedan 1986 
rikligt med asp har observerats i mynningsområdet vid vissa tider 
på året, lek ej verifierad 
sjösättningsramp finns 

Gräsmången abborre, gädda, lake, siklöja 
sjösättningsramp finns 

Östra Örten fint gösfiske sommartid, även abborre, gädda, lake, vitfisk och ål 
gös planteras ut med jämna mellanrum sedan 1960-talet 
sjösättningsmöjligheter finns 

Västra Örten fint gösfiske sommartid, även abborre, gädda, lake, nors (relikt), 
vitfisk, ål  
stödplanterar ut gös ibland 
hyrbåtar finns på Forshagasidan 
sjösättningsmöjligheter finns 

S Hyn mycket abborre, populärt vinterfiske, svårt för allmänheten att ta 
sig ut till sjön på sommaren 

Nedre Klarälven Lax, öring, harr är de mest populära fiskarna i älven. Även 
abborre, gädda, braxen, id. 
Viss restaurering av ståndplatser för lax och öring har gjorts.  
Området är bra iordningställt och god information finns; 48 
informationstavlor finns utplacerade (uppdaterade år 2000) och 
en särskild folder har tagits fram. 
Till detta fiskevårdsområde hör även Kroppkärrssjön och alla 
små restsjöar i deltaområdet. I Kroppkärrssjön har karp satts ut 
vid två tillfällen 1986 och 1997 av fvo. Detta är en mycket 
populär sportfiskefisk och Kroppkärrssjön lockar besökare från 
olika delar av Sverige. 
Ruda, sutare och karp är förbjudet att döda i hela 
fiskevårdsområdet. 

Bävertjärn I detta fvo ingår Samstorpstjärn och Sjöstadtjärnet 
främst abborre, gädda fiskas och i Samstorpstjärn även gös 
fint vinterfiske, då dessa sjöar är små och fryser tidigt 
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Acksjön höga kvicksilverhalter 
Mången-Böckelsjöarna abborre, gädda, mört, siklöja 

kvicksilverhalterna i fisk har vid tidigare mätningar i Stora 
Böckeln varit höga 

Borssjön  
Molkomssjön fint gösfiske sommartid, även abborre, gädda, lake, ruda, vitfisk, 

ål 
sjösättningsmöjligheter finns 

Gapern fint gösfiske sommartid, även abborre, gädda, ål 
säljer mest fiskekort i kommunen 
båtuthyrning finns 
sjösättningsmöjligheter finns 

Alstern främst gädda fiskas, även fint gösfiske samt abborre, ål, lake, 
vitfisk 
sjösättningsmöjligheter finns 

N Barsjön gös, gädda, abborre 
höga kvicksilverhalter 
främst de kringboende som fiskar 

 
Utöver de vatten som ingår i något av fiskevårdsområdena finns svaga bäcköringstammar i 
några vattendrag t ex Ölman (se vidare kapitel 2.2 Naturvård). Dessa vatten är dock för små 
för att tåla sportfiske. 
 
En pågående satsning som kommunen är drivande i är att skapa ett samarbete mellan de olika 
fiskevårdsområdena när det gäller marknadsföring och försäljning av fiskekort. En gemensam 
informationsfolder skall tas fram och ett system med ett kommunfiskekort, dvs samma 
fiskekort till alla större vatten i kommunen införs. 
 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Det finns en stor resurs i området med många intressanta och varierade fiskevatten och det 
finns stora möjligheter att utveckla sportfisket i kommunen. Den största potentiella resursen 
är kanske vitfiskmete i Klarälvens mynningsområde som tillhör ett av Sveriges förnämsta. Bl 
a har engelska fiskare visat intresse för detta. Vad gäller fritidsfisket i Vänern med annat än 
handredskap är utvecklingsmöjligheterna något begränsade. Den yttre gränsen för 
fredningsområdet för lax och öring går ganska långt ut från land och gäller hela 
sommarsäsongen. Möjligheten att ta sig ut med trollingbåtar utanför detta område är 
begränsad pga vindförhållanden.  
 
Sommaren 2000 anordnade föreningen Vänerland i samarbete med Sportfiskarna och 
Studiefrämjandet sportfiskeskola för ungdomar i flera kommuner kring Vänern, däribland 
Karlstad, ett populärt projekt som kommer att fortsätta. 
 
Sjösättningsmöjligheter och tillgången till gästhamnar beskrivs under rubriken 2.3.1 Båtliv i 
detta kapitel. 
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Påverkan 
 
En risk för påverkan på fågellivet finns, främst under häckningssäsongen, när fiskare rör sig i 
känsliga områden. 
 
I vissa delar av landet kan fritidsfisket ses som ett hot mot yrkesfisket, då fritidsfiskare 
använder sig av fasta redskap och nät samt bedriver ett näst intill yrkesmässigt fritidsfiske. 
Detta upplevs inte som något problem i Karlstads kommun. Kommunen har som policy att 
endast arrendera ut fiskevatten till yrkesfiskare, vilket leder till att fritidsfiske av större 
omfattning ej möjliggörs. 
 
Hot 
 
Igenväxning av grunda vikar som utgör lek- och uppväxtområden för fisk försämrar 
rekryteringen hos vissa populära sportfiskearter som t ex gös och gädda. Igenväxning av 
stränder försämrar tillgängligheten för fiskare. Försurning är ett problem för sjöarna i 
kommunens norra delar och övriga föroreningar som t ex höga kvicksilverhalter är ett 
problem i vissa sjöar (se kapitel 3.1 resp. 3.5.) 
 
Mål 
 
Från ÖP97: 

• Tillgängligheten till fiskevatten skall utvecklas. Kommunen skall erbjuda ett brett 
utbud av sportfiskemiljöer med olika fångstmetoder och god fisketillgång  

 
Åtgärder 
 

• Fler strandområden bör göras tillgängliga för fritidsfiske genom att vass och en del sly 
och buskar röjs bort, framför allt för vitfiskmete i Klarälvens deltaområde samt i 
Lambergstjärnet, Rudstjärnet och utmed Klarälven vid Skåre och Almars färjeläge. 
Några platser görs handikappanpassade. Platser som iordningställs för fisket kan även 
fungera som landstigningsplatser för kanoter och andra mindre båtar. 

 
• Göspiren på Kalvholmen iordningställs genom uppstädning av skrot, förbättrad 

skyltning samt anläggning av vindskydd och eldstäder. 
 

• Inventeringar av fiskbestånden i småsjöarna i deltaområdet bör genomföras. 
 

• En analys av den inplanterade ädelfisken i Sandbäckstjärnet bör göras för att klargöra 
om den kan rekommenderas som föda. Skulle resultatet visa på motsatsen bör en 
omprövning av put-and-take-fisket göras och förslag på en alternativ put-and-take-sjö 
i Karlstads närhet tas fram. 
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2.3.3 BAD 
 
Nulägesbeskrivning  
 
Tillgängliga badplatser 
 
Karlstads kommun har gott om badplatser. Karlstads kommuns fritidsförvaltning sköter 5 
badplatser i centrala Karlstad, 8 badplatser längs övriga delar av vänerstranden och ytterligare 
7 st vid mindre sjöar utanför centralorten. De centrala badplatserna finns vid 
Mariebergsviken, Orrholmen, Kroppkärrssjön, Sundstatjärnet och Örsholmstjärnet. Övriga är 
belägna vid Torsviken och Skutberget väster om Karlstad, Alsters strandbad, Kungsnäsbadet i 
Skattkärr, Strandvik vid Inre Sållaren, Stora och Lilla Björnrukan och Bottenviken öster om 
stan samt Älvsbackabadet, Mangen, Graningebadet i Molkomssjön, S Mosaren, Ilandabadet i 
Skåre, Killstabadet i Ulvsby och Örnäsbadet i Ö Fågelvik. Minimikraven på en kommunalt 
skött badplats består i att det ska finnas livräddningsutrustning på platsen och att vattenprover 
tas i enlighet med EUs badvattendirektiv under badsäsongen. I övrigt består skötseln i att 
hålla undan vass, sköta dass och soptunnor, parkeringsplatser och eventuella övriga faciliteter. 
Med något enstaka undantag finns inte vatten för dusch och toalett framdraget. 
Simskoleverksamhet anordnas på ca hälften av badplatserna vilket också innebär att det på 
dessa platser finns bryggor. 
 
Utöver de kommunala badplatserna finns även den privata campingen Bomstadbaden dit 
allmänheten har tillträde gentemot en mindre avgift. I övrigt finns ett stort antal platser där 
bad är möjligt, men anläggningar i någon form eller regelbundet återkommande skötsel 
saknas. 
 
Badvattenkvalitet 
 
Badvattenkvalitén i Vänern är generellt sett god. I de mindre sjöarna med relativt lång 
omsättningstid, t ex Sundstatjärnet och Kroppkärrssjön brukar anmärkningar förekomma pga 
av höga bakteriehalter. Däremot är det ovanligt med bakteriehalter som gör vattnet otjänligt 
för bad. I de fall badplatser stängts har orsaken oftast varit kraftiga algblomningar. Under 
sommaren 2000 stängdes Sundstatjärnet och Graningebadet pga algblomning. 
 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Bedömningen görs att behovet av fina badplatser är ganska väl tillgodosett, men att det finns 
ytterligare områden som skulle kunna bli fina efter någon form av åtgärd. Tillgängligheten 
kan förbättras och igenväxning förhindras genom vass- och slyröjning i några områden. 
Förslag på stränder lämpliga för bad där någon form av åtgärder skulle behövas finns bl a i 
skötelsplanen för Vänerstranden inom Karlstads kommun och de strandinventeringar som 
utförts av Stadsbyggnadskontoret. 
 
Hot 
 
De vanligaste synpunkterna från både brukare och förvaltare av badplatserna är att det på de 
flesta av kommunen skötta badplatserna finns för mycket vass. Även igenväxning av 
stränderna med tall och lövsly är ett problem i vissa områden. Vidare fungerar vissa 
badplatser ibland som festplats med förstörelse, krossat glas och t o m uppeldning av dass  
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eller omklädningshytter etc. som följd. Inför varje säsong engagerar kommunen Karlstad 
Dykarklubb för städning och upprensning i vattnen.  
 
Det vanligaste hotet mot god badvattenkvalitet är kraftiga algblomningar som i en del sjöar 
och vikar inträffar vissa år, oftast mot slutet av sommaren. 
 
Påverkan 
 
På öppna sandstränder som skonats från ett alltför hårt badslitage, finns en specialiserad och 
alltmer hotad insektsfauna. Dessa arter har minskat i antal till följd av igenväxning av många 
lämpliga miljöer och hårt besökstryck av badgäster i andra områden. Det är därför viktigt att 
djurlivet undersöks innan en ny badplats iordningställs och tillgängligheten till en tidigare 
lågfrekventerad sandstrand ökas. 
 
Mål 
 

• Stränder med naturgivna förutsättningar för bad skall bevaras och förvaltas så att de 
kan nyttjas för detta ändamål. 

 
• Kommunala badplatser skall finnas väl spridda i hela kommunen. 

 
• Badplatserna skall vara av god kvalitet både på land och i vatten för att kunna ge alla 

invånare positiva rekreationsmöjligheter. 
 
Åtgärder 
 

• Fritidsförvaltningen initierar en inventering av samtliga kommunalt skötta badplatser 
med syfte att förbättra kvalitén med avseende på: 

- vattenkvalitet 
- omklädningsmöjligheter 
- toaletter 
- strand/gräsmatta 
- lekredskap 
- badtrygghet m.m. 

 
• Badplatserna vid Ilandasjön, Örsholmstjärnet, Killstad och Bottenviken bör förbättras 

genom något utökad vassröjning. 
 

• Bästa metoden för att förbättra badvattenkvalitén vid Sundstatjärnet utreds (redan 
planerat). Åtgärder som kan bli aktuella är omledning av dagvattnet och inpumpning 
av älvvatten. En översyn görs av avloppssystemen från badhus och skola i anslutning 
till sjön. 

 
• Gränsen mellan badande och vattenskidåkare vid Örsholmstjärnet bör göras tydligare. 

 
• Ytterligare en brygga bör anläggas vid Kungsnäsbadet i Skattkärr. 

 
• Ytterligare badplatser görs tillgängliga för allmänheten under förutsättning att höga 

naturvärden ej tar skada. Bland annat bör kommunen ta sig an badplatsen vid Nytorps 
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udde vid Åsfjorden samt inrätta en kommunal badplats vid sjön Alstern, antingen vid 
udden vid Steffens minne eller strax söder om sjöns utlopp. 

 
• I Lambergstjärnet bör vattenprover tas för att kontrollera vattenkvalitén, eftersom 

denna är dåligt känd. Om resultatet är tillfredsställande undersöks möjligheten att 
anlägga en enkel badplats. En förutsättning för detta är att detta intresse går att förena 
med befintlig småbåtshamnsverksamhet. I vilket fall bör en upprustning av 
omgivande parkmark, främst på västsidan genomföras. 

 
 
 
2.3.4 STRÖVOMRÅDEN  
 
Nulägesbeskrivning  
 
Strövområden belägna intill vatten betraktas ofta som särskilt attraktiva för rörligt friluftsliv 
och rekreation. Även inom närrekreationsområden som ligger insprängda i tätbebyggelsen är 
en öppen vattenspegel av stort värde. 
 
Iordningställda strövområden med markerade stigar eller liknande finns längs vänerstranden 
vid Arnäs udde, Onsösundet och Torsviken på Segerstadhalvön, vid Skutberget, Frödingleden 
från Heden till Alsters herrgård och upp i Alsterdalen längs Alstersälven samt på Herrön. I 
skötselplanen för Vänerstranden inom Karlstads kommun anges förslag på ytterligare 
strövområden som är lämpliga att ställa i ordning för friluftslivet.  
 
Enligt Karlstads turistbyrå efterfrågas ofta vandringsleder och gärna ganska långa sådana. En 
idé vore att knyta ihop Frödingleden med Molkomsleden så att det gick att vandra hela vägen 
från Karlstad till Brattforsheden via Molkom. En sådan led skulle med fördel kunna följa 
vattnet till stora delar; Alstersälven, Alstern, Gapern, Norumsälven och Molkomssjön. Längs 
denna sträcka finns både fina naturmiljöer och kulturintressanta områden. 
 
Mål 
 

• Tillgängligheten för allmänheten till attraktiva strandområden förbättras. 
 
Åtgärder 
 
Tillgängligheten till attraktiva strandområden förbättras genom att framkomligheten ökas, 
informationsskyltar sätts upp, vass röjs i vikar, grillplatser, vindskydd och markerade 
vandringsleder anläggs etc. För vänerstranden finns en skötselplan med förslag på lämpliga 
områden för åtgärder och för övriga delar av kommunen finns stadsbyggnadskontorets 
strandinventeringar som ger förslag på områden för åtgärder. Vandringsleder föreslås för 
Götviksudden öster om Norsälvens utlopp i Vänern, Segerstadhalvöns södra kust, 
Bergviksudden och sydvästra Arnön. Utöver dessa finns förslag på åtgärder i ett flertal mindre 
områden.  
 

• Skutbergets friluftsområde omfattas för närvarande av en särskild studie. 
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• En lång vandringsled utmed vatten skulle lämpligen kunna anläggas genom att de 
befintliga lederna Frödingleden och Molkomsleden binds samman. 

 
• Ytterligare strandinventeringar bör genomföras för att kartlägga attraktiva 

strövområden för det allmänna friluftslivet i de områden där kunskapen i dag är dålig. 
I första hand kompletteras med N. Barsjön, Norra och Södra Mosaren, Suttertjärn, 
Lilla och Stora Böckeln, I andra hand inventeras Sjöstadtjärnet, Samtorpstjärnet, 
Åstorpstjärnet, Skarsjön och Svinsjön och deras koppling till kulturmarkerna runt 
omkring. I tredje hand kompletteras även med Farsjön och de övriga småtjärnarna vid 
Rudsheden för att göra inventeringen mer fullständig.  

 
• Byalaget Älvan arbetar för att området kring Älvsbacka kyrka och badplatsen i Östra 

Örten utvecklas till en utgångspunkt för friluftsliv och turism i Älvsbacka. Förslag på 
åtgärder därifrån är att iordningställa parkeringen, anlägga 4-5 sittgrupper, sätta upp 
vägvisare vid vägen och en välkomsttavla till Älvsbacka med information om olika 
aktiviteter i området samt röja sly och hålla i ordning mellan vägen, kyrkan och 
badplatsen. Dessutom finns behov av ett vindskydd vid Gräsmångens västra strand på 
någon av uddarna mellan utloppet och Gällsviken. Kommunen bör stödja de lokala 
initiativ som finns för att utveckla bygden. 

 
• Vid Nygårdskällan förbättras tillgängligheten för allmänheten genom 

iordningställande av en vandringsstig och uppförande av informationsskyltar bl a för 
att åter göra det möjligt att ”dricka brunn” på platsen (planerat). 

 
• Rudstjärnet bör restaureras och iordningställas som närrekreationsområde. Sjöns djup 

och vattenkvalitet undersöks. 
 

• En plan skall tas fram för skötsel av Klarälvens vegetation och stränder med syfte att 
hålla området attraktivt som närrekreationsområde och för stadsbild.  

 
• Genomförd vassröjning i Molkomssjöns norra del bör vid behov upprepas. 

 
• Tillgängligheten till sjön Gapern för allmänt friluftsliv bör förbättras genom att 

parkeringsmöjligheter och angöringsmöjligheter anordnas på några platser utmed 
stränderna, bl a upprustas bilrastplatsen vid Långviken. 

 
• Tillgängligheten för allmänheten till Klarälvsdeltat förbättras inom ramen för ett LIP-

projekt som påbörjas under 2001 (planerat). 
 

• Verksamheten vid kommunens friluftsgård Solbacken vid Östra Örten bör utvecklas. 
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2.3.5 NATURSTUDIER 
 
En populär form av naturstudier knutna till vatten är fågelskådning. Fågellivet är särskilt rikt 
och intressant på betade och slåttrade strandängar, en miljö som kommunen under flera år 
jobbat med att restaurera, men även näringsrika slättsjöar bjuder på ett rikt utbud av fåglar. 
Fågeltorn finns vid Mariebergs strandängar i deltaområdet nära centrala Karlstad. Följer man 
Frödingleden från Heden till Alster hittar man ett fågeltorn på Alsternäset vid Välsvikstjärnets 
vassrika mynning och ett vid strandängen nedanför Alsters herrgård. Fågeltorn finns även vid 
Herrön, Arnöfjorden, Kroppkärrssjön och Panken. Restaureras fler strandängsområden till 
intressanta fågellokaler kan det bli av intresse att uppföra fler fågeltorn. Exempel på några 
lämpliga områden som föreslås i rapporten Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads 
kommun är Dybottnen på Segerstadhalvön och Åstorp som ligger på gränsen till 
Kristinehamns kommun. 
 
 
2.3.6 DYKNING 
 
I Karlstad finns två kommersiella dykcentra med utbildning inom apparatdykning och en 
dykorganisation med dykutbildning inom den ideella idrottsrörelsen. I förhållande till 
folkmängden i kommunen är detta ett stort utbud. 
 
Även om den mesta dykningen sker utanför kommunens gränser utförs även sportdykning i 
de vatten inom kommunen som har goda siktförhållanden. Denna dykning sker framför allt i 
Vänern. Dykning i Klarälven inom tätorten är också populärt. Älvens bottensediment 
omfördelas i större eller mindre grad beroende på vattenföringen och detta gör att det ofta 
finns nya miljöer att uppleva. 
 
 
2.3.7 SKRIDSKOÅKNING 
 
Skridskoåkning är populärt och tillgången till naturisar brukar vintertid vara god. Något som 
blivit allt mer populärt under senare år, och som även efterfrågas av utländska turister, är 
långfärdsskridskoturer, en verksamhet som naturligtvis ställer krav på säkra isar, men även är 
styrd av nederbördsförhållanden. Med ett snölager tjockare än några centimeter på isen blir 
det i princip omöjligt att åka.  
 
 
2.3.8 INFORMATION 
 
Åtgärder 
 

• En turistguide inklusive en kommuntäckande karta med samlad information om 
friluftsaktiviteter inom Karlstads kommun, där vattenanknutna aktiviteter utgör ett 
väsentligt inslag, bör tas fram. 

 
• Ett Naturum med information för allmänheten om naturen i Klarälvsdeltat har uppförts 

i anslutning till Mariebergs strandängar och Mariebergsskogen. 
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2.4 KULTURMILJÖVÅRD 
 
 
Människor har i alla tider med stor förkärlek bosatt sig intill vatten och förlagt olika typer av 
verksamhet till vatten. Tillgången till dricksvatten och tvättvatten var en förutsättning för 
bosättningen och vattnet utgjorde förr de naturliga transportvägarna i landskapet. Redan under 
medeltiden lärde man sig att utnyttja vattenkraften som under årens lopp drivit kvarnar, 
stångjärnshammare, sågverk, kraftverk m.m. Därmed finner vi också naturligt en stor del av 
forn- och kulturlämningarna i närheten av vatten. 
 
Ur lagskyddssynpunkt skiljer man på fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar. Fasta 
fornlämningar definieras som varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider och tillkomna genom äldre tiders bruk. Fornlämningar skyddas i lagen om 
kulturminnen och för att få förändra en fornlämning eller fornlämningens närmiljö krävs 
tillstånd från länsstyrelsen. Kulturlämning är ett vidare begrepp dit också verksamheter som 
fortfarande är i bruk eller till alldeles nyligen varit i bruk räknas. Sådana kulturlämningar kan 
inte påräkna samma starka skydd som fornlämningar men omfattas vanligen av miljöbalken, 
skogsvårdslagen, väglagen m fl lagstiftningar. Kommunen kan i områden där detaljplaner 
saknas inrätta s k områdesbestämmelser som kan innehålla skyddsbestämmelser för vissa 
kulturvärden. Både kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att inrätta kulturreservat 
 
 
 
2.4.1 KULTURMILJÖER 
 
Till kulturmiljöer räknas sammanhängande områden som antingen hyser ett flertal forn- och 
kulturlämningar, byggnader eller där det är kontinuiteten eller helheten i landskapet som gör 
området intressant. 
 
Länsstyrelsen i Värmland tog 1989 fram ett kulturmiljöprogram för hela Värmland där de 
mest värdefulla kulturmiljöerna beskrevs. De områden som är belägna i närheten av 
nuvarande vattenmiljöer tas även upp här i vattenplanen. 
 
De berörda kulturmiljöerna kan delas in i fem kategorier: 
 
Fornlämningsmiljöer – Västra Örten, Hynboholm, Segerstad, Höglunda, St Axelön, Väse-Ve 
Jordbruksbyar – Älvsbacka-Östra Örten, Acksjön, Åstorp, Slängserudstorp, Bjurerud, 
Ängebäck, Glumserud 
Bruks- och herrgårdsmiljöer – Östanås, Forsnäs, Alsterdalen, Höglunda gård, Hammars gård 
Kyrkomiljöer – Nyed, Grava, Nor, Väse, Älvsbacka 
Handelsplatser – Karlstads centrum 
 
Fyra av dessa, Segerstad, Alsterdalen, Väse kyrka med omgivande marker och Karlstads 
centrum, är av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Länsstyrelserna runt Vänern, Vänerns Seglationsstyrelse och Vänermuseet tog 1998 fram en 
bebyggelsedokumentation, Vänerns fyrar och fyrmiljöer. I denna publikation klassas området 
Hammarö-Timmeröarna-Härön som en maritim kulturmiljö. Detta område berör Hammarö, 
Karlstads och Kristinehamns kommuner. 
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Hävdade strandängar är exempel på brukade vattennära kulturmiljöer som var betydligt 
vanligare förr. De etablerades troligen under järnåldern, men under den senare hälften av 
1900-talet har många övergivits och tillåtits att växa igen. Strandängsmiljöerna är av stor vikt 
att bevara för att upprätthålla det historiskt öppna kulturlandskapet och en tilltalande 
landskapsbild. I Karlstads kommun finns exempel på hävdade strandängar kring Panken och 
Arnöfjorden, Skattkärrsviken, Herrön, Jäverön, Alster, Mariebergsviken och vid Bergvik. 
Kommunen har under senare år arbetat med att restaurera en del av dessa miljöer som även är 
av stort värde för den biologiska mångfalden. 
 
 
 
2.4.2 ENSKILDA FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR 
 
Enskilda lämningar av högt kulturhistoriskt värde redovisas i vattenplanen endast om de 
ligger i eller i direkt anslutning till vatten. Det kan röra sig om flottningslämningar, 
kanallämningar, skvaltkvarnar och broar m.m. Kulturlämningar som ligger en bit från 
strandlinjen redovisas bara i de fall då de ingår i en sammanhängande kulturmiljö (se ovan) 
eller om de ligger inom områden där det finns vattenintressen av annat slag och där 
kulturlämningen kan stärka övriga intressen eller påverka rekommenderad skötsel i området. 
 
Information om enskilda lämningar har hämtats från Fornminnesregistret, 
Skogsvårdsstyrelsens inventering Skog & Historia, en byggnadsinventering som 
genomfördes av Värmlands museum 1976-1978 och länsstyrelsens broinventering 1979. I 
dessa källor finns omkring 130 enskilda lämningar som ligger i eller i direkt anslutning till 
vatten dokumenterade. Till de vanligaste typerna hör ruiner efter järnbruk, kvarnar samt 
stenvalvsbroar och andra brokonstruktioner.  
 
Flottningsverksamheten har troligen varit omfattande även i Karlstads kommun, främst i 
kommunens norra delar samt i de större älvarna, men lämningar från denna verksamhet är 
ännu dåligt dokumenterade. Flottningslämningar förekommer dock bl a i form av 
flottningsrännor i vattendraget mellan Stora och Lilla Böckeln. I Klarälven och Norsälven 
finns konstruktioner i form av s k dykdalber. De som finns kvar i Klarälvens östra älvgren i 
centrala Karlstad har renoverats, medan övriga idag är i ganska dåligt skick. 
 
I den under 2.4.1 nämnda publikationen, Vänerns fyrar och fyrmiljöer, redovisas fyrar och 
fyrplatser i kommunen som är intressanta kulturhistoriskt. 
 
 
 
2.4.3 VRAK 
 
Inom Karlstads kommun finns omkring 50 dokumenterade uppgifter om förlisningar. I vissa 
fall är de exakta positionerna och förlisningens tidpunkt kända medan det i andra fall handlar 
om uppgifter om en förlisning i ett område utan bekräftelse på att vraket verkligen finns kvar 
på platsen. Vrak har återfunnits i ungefär hälften av fallen (visas på kartan i figur x.x). Många 
båtar har råkat ut för hårt väder och gått på grund, men det finns också de som med avsikt har 
sänkts. Lastbåtar av olika slag dominerar men det finns även uppgifter om förolyckade 
passagerarbåtar, bogserbåtar m.m. 
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Sjunkna båtar som varit vrak i mer än 100 år utgör fornlämningar och skyddas enligt lagen 
om kulturminnen. Antalet vrak i t ex Vänern torde kunna uppskattas till flera tusen, men den 
exakta positionen och åldern är för de flesta ännu inte klarlagd. 
 
Till de mer spektakulära fynden hör en stockbåt som 1963 hittades på Sundstatjärnets botten. 
Åldern på denna är svårbestämd, eftersom stockbåtar har använts i Sverige från forntiden och 
fram till 1800-talets slut.En teori är att stockbåten kommit med Klarälven då älven fortfarande 
stod i förbindelse med Sundstatjärnet. I Norumsälven ligger en träpråm, kallad ”Norums 
järnbåt”, som sjönk mellan 1870 och 1920. Denna var den sista i raden av ett antal pråmar 
som användes för att frakta stångjärn från Norums hammare över Gapern med Skattkärr som 
slutmål för utskeppningen. Den drevs vanligen med fyra åror som krävde en man per åra och 
ibland med segel. Den äldsta tidsangivna förlisningsuppgiften som dokumenterats rör Läckö 
slottsskuta som 1729 enligt uppgift skall ha gått på grund och sjunkit i Gåsöfjärden i 
Segerstads skärgård. Vraket är dock ännu inte återfunnet. 
 
På kartan i figur 2.4.1 visas kulturmiljöer, enskilda lämningar i och intill vatten samt 
lokaliserade vrak och förlisningsuppgifter. 
 
 
Hot 
 
Kulturmiljöer knutna till odlingslandskapet hotas i många fall av igenväxning till följd av att 
brukandet upphört. Reglering av vattendrag och sjöar kan leda till att kulturlämningar som 
legat intill den tidigare strandlinjen däms över. Skogsbruk utgör ett hot då många lämningar i 
skogsmark förstörs av maskiner. I många fall sker detta av ren okunskap. Även vid olika typer 
av exploateringsprojekt omintetgörs spår från forna verksamheter, ibland medvetet och ibland 
omedvetet. Egentligen finns ett starkt skydd i lagen, men då markägare och skogsbrukare inte 
alltid känner till vilka kulturmiljövärden som finns på deras marker och då kulturmiljövärdena 
inte är utredda och dokumenterade sker en hel del onödiga misstag. Ytterligare ett hot mot 
kulturmiljövärden är motstående intressen som t ex naturvård och fiske (se nedan under 
påverkan). 
 
 
Påverkan 
 
Vissa kulturlämningar hamnar i konflikt t ex med naturvårdsintressen, exempelvis genom att 
dammar och kvarnruiner belägna i vattendrag kan utgöra vandringshinder för fisk. I många 
fall saknas kunskap om hur stora kulturmiljövärdena hos en viss lämning är och det går därför 
inte att ange någon generell strategi för hur dylika intressekonflikter skall lösas. Det som 
gäller är att den som vill utföra en förändring skall ta fram den information om 
kulturmiljövärdena som behövs för ett beslutsfattande.  
 
 
Mål 
 

• Kulturmiljövärden i anslutning till sjöar och vattendrag bevaras och utvecklas.  
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Riktlinjer 
 

• Hänsyn till kulturmiljövärden ska tas i all kommunal planering. 
 

• Inga forn- och kulturlämningar i kommunen bör gå förlorade på grund av okunskap 
om kulturvärden som är kända av länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen. 

 
• Kommunen bör verka för att skärgårdsjordbruket på Jäverön bibehålls. 

 
 
Åtgärder 
 

• Vattenanknutna forn- och kulturlämningar på mark som kommunen äger skall finnas 
dokumenterade hos kommunen och skötas så att de ej av misstag kommer till skada 
genom exploatering eller igenväxning. 

 
• Kommunen skall aktivt jobba med att bevara värdefulla kulturmiljöer, t ex att 

återskapa, bevara och hävda våtmarker. 
 

• Dykdalberna i Klarälven och Norsälven bör underhållas så att de inte förfaller. 
 

• Informationsskyltar sätts upp i centrala Karlstad om några intressanta vattenanknutna 
kulturlämningar, t ex stockbåten i Sundstatjärnet, vraket som eventuellt skapat 
Sandgrundsudden och dykdalberna i Klarälven. 
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2.5 VATTENNÄRA BEBYGGELSE 
 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Vattnet är en av de faktorer som för med sig att Karlstad är attraktivt som stad och kommun. 
Människor vill ha möjlighet att vistas och bo vid vatten, ha utblickar över vatten och känna 
närheten till vattnet. Stadsbebyggelsen och Klarälven är intimt sammanknutna. Karlstad 
präglas som stad av Klarälvens delta och tack vare de många älvgrenarna, tjärnarna, 
Pråmkanalen och Vänerns vikar, finns åtskilliga kilometer strand inom stadsbebyggelsen.  
 
Det är endast på några få ställen som tomtmark gränsar direkt till vattnet. På de flesta ställena 
finns gator och/eller grönområden mellan vattnet och bebyggelsen, och en stor del av 
stränderna är därmed tillgängliga för allmänheten. Kontakten med och utblickar över Vänern 
däremot, är idag efterfrågad. Landvinning i form av utfyllnader i deltaområdet, för att komma 
närmare Vänern, har i Karlstad skett under hela 1900-talet. Vattenområden som framtida 
markresurs måste noga penetreras. Det förutsätter också att hänsyn tas till Klarälvens och 
Vänerns varierande vattennivåer, så att man undviker stora materiella skador vid höga 
vattenflöden. 
 
Skåre, Skattkärr, Vålberg, Edsvalla och Molkom är andra tätorter inom kommunen där det på 
olika sätt finns kontakt mellan tätbebyggelse och vatten. Det är bara Väse samhälle som 
saknar tillgång till öppet vatten.  
 
I Skåre berikar Ilandatjärnet, Stodenetjärnet, Torpnoret, Skårenoret och Klarälven 
grönområdena inom eller i anslutning till bebyggelsen. Tjärnarna och noren utgör rester från 
det gamla Gravadeltat och deras förbindelser med Klarälven kan periodvis medföra negativa 
konsekvenser för bebyggelsen, eftersom strandområdena har en benägenhet att svämma över 
vid stora vattenflöden i älven. 
 
I Skattkärr, som ligger intill Vänern utgör järnvägen en barriär mellan stranden och samhället. 
Här pågår planering av ny bebyggelse i vattennära lägen på gammal industrimark. 
 
Vålberg och Edsvalla präglas av Norsälven. I den djupt nedskurna älvfåran är risken för ras 
stor. Det har fört med sig begränsning av byggande nära älven och kontakten med vattnet 
inom bebyggelsen är därmed inte så stor. Älven utgör en barriär mot natur- och 
kulturmarkerna i öster. 
 
Molkom ligger direkt norr om Molkomssjön och bebyggelsen i sluttningen ner mot sjön har 
vackra utblickar över vattnet och landskapet däromkring. Dock begränsas kontakten med 
vatten och strandområdena för de boende i samhället, genom att riksväg 63 avgränsar sjön 
från samhället.  
 
Inom kommunen finns också många fritidshus i närheten av vatten. Mest attraktiva för 
bebyggelse är Vänerstränderna och stränderna längs Alstern och Gapern.  
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Konsekvenser av vattennära boende 
 
Ofta tänker man på närheten till vatten som ett positivt inslag i boendemiljön, något som beskrivs 
närmare i kapitel 2.1 Vattnet som attraktionskraft. 
 
Vatten alltför nära inpå husknuten kan dock även ge upphov till vissa problem. Skredrisken utmed 
Norsälven nämndes ovan och risken för översvämning är ett hot i vissa lågt belägna områden, främst 
utmed Vänerns och Klarälvens stränder, men även utmed Klarälvens tillflöden t ex Skårenoret. Utmed 
Torpnoret har problem med dålig lukt uppstått till följd av ett stillastående vatten med dålig 
omsättning. I området Alhaget utmed Klarälvens västra strand ligger ett bostadsområde i nära 
anslutning till lövsumpskogar med en stor mängd mygg och vid Stodenetjärnet i Skåre störs de 
närboende av en talrik skrattmåskoloni som håller till i tjärnet. I de två sistnämnda fallen uppstår en 
konflikt mellan de boende och lövsumpskogens respektive måsarnas naturvärden. 
 
Strandskydd 
 
Särskilda bestämmelser om byggande vid stränderna har funnits sedan början av 1950-talet. 
Från och med 1975 gäller strandskyddet generellt för havet, samtliga sjöar och vattendrag. 
Dagens bestämmelser finns samlade i miljöbalkens 7 kap §§ 13-18, och det är kommunens 
byggnadsnämnd som på länsstyrelsens delegation har till uppgift att utifrån lagstiftningen 
besluta om dispens i strandskyddsärenden. Eventuella ändringar av det utökade strandskyddet 
beslutar länsstyrelsen om. 
 
Generellt strandskydd 
 
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, och 
sträcker sig både mot land och mot vatten. Det omfattar dels alla sjöar och tjärnar, som är 
upptagna på topografiska kartan (skala 1:50000), dels alla vattendrag av sådan bredd att de på 
samma karta redovisats med dubbla strandlinjer och dels ett antal särskilt redovisade 
vattendrag eller delar av vattendrag (enligt länsstyrelsens beslut).  
   
 

 
Figur 2.5.1. Generellt och utökat strandskydd. Bild hämtad från Naturvårdsverkets allmänna 
råd 97:1. 
 
Vattendrag med generellt strandskydd inom Karlstads kommun, förutom de som redovisas 
med dubbla linjer på topografiska kartan: 
Tolerudsbäcken  (mellan Bergbråten och Norsälven på gränsen till Kils kommun) 
Ölman  (dess norra sträckning från Hällbergshaget till Ängebäck). 
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Ölmans biflöden  (bäcken från väg via Norenberg, Ölmbäcken, Västgötbäcken, 
Nygårdsbäcken, bäck från Johannesberg till Ölman). 

Byckelsälven  (från Borssjön och ca 1 km österut fram till körväg) 
  
Utökat strandskydd 
Förutom det generella strandskyddet finns möjlighet att värna om natur, kultur, landskap och 
tillgänglighet med ett utökat strandskydd upp till 300 m från stranden, mot både land och 
vatten. För vissa strandområden gäller även landskapsskydd. Landskapsskydd är ett 
förordnande enligt den f d naturvårdslagens 19§ som innebär skydd och vård av naturmiljön 
inom ett specifikt område. Förordnandet gäller fortfarande efter miljöbalkens införande, 
genom särskilda övergångsbestämmelser till 7 kap. miljöbalken. 
 
Tabell 2.5.1. Strandområden med utökat strandskydd och/eller landskapsskydd inom 
Karlstads kommun (dessa visas även på karta i figur 1.4.2 kap 1.4). 
Sjö Strandskyddets omfattning landskapsskydd 
Gräsmången 150 m 150 m 
Lersjön 200 m Hela strandområdet mellan 

sjön och väg 240 
Horssjön 200 m  
Östra Örten 200 m dock längst till väg 240 200 m 
Västra Örten 300 m 300 m, 150 m 
Acksjön 200 m  
Mången 300 m  
Suttertjärn 150 m  
Svinsjön 200 m  
Borssjön 300 m, 200 m 300 m, 200 m 
Molkomssjön 200 m  
Gapern  300 m, 200 m  
Alstern 200 m i söder och öster Alsterdalen  

Området kring och söder 
om Alsters kyrka 

Södra Hyn  150 m inom Sanna och  Ängebäck  
Panken  Tre områden i anslutning 

till Väse kyrka 
Långerudden, Arnön  Omfattar de geologiska 

formationerna på Arnöns 
sydligaste del 

Vänern och utanför 
liggande öar 

300 m  

 
Syfte 
Syftet med strandskyddet var fram till 1994 enbart att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv. 1994 tillkom som motiv också att bevara goda livsvillkor på land och 
i vatten för djur- och växtlivet. Skälet till det utvidgade syftet var en strävan att bevara en 
fullödig biologisk mångfald. Stränder som biotoper är sällsynt rika på arter. 
 
Inom strandskyddsområdet får inte:  

• ny byggnad uppföras  
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• byggnad ändras så att den kan tillgodose ett väsentligt annat ändamål än den tidigare 
har använts till 

• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse 
• andra anläggningar eller anordningar utföras som väsentligen försämrar livsvillkoren 

för djur- eller växtarter eller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt  

• andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  
 
Vissa undantag från dessa regler finns i lagtexten. Ekonomibyggnader som är avsedda för 
jordbrukets eller fiskets behov är exempel på undantag. 
Beslut om strandskyddet 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan sökas hos byggnadsnämnden, antingen 
samtidigt som man söker förhandsbesked eller bygglov, eller separat för åtgärder som inte 
kräver bygglov. Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation och länsstyrelsen har 
delegerat beslutsrätten i strandskyddsärenden till byggnadsnämnden. Beträffande åtgärder 
inom landskapsskyddat område är det endast länsstyrelsen som har beslutanderätt. Inom 
Karlstads kommun behandlar byggnadsnämnden ett tiotal dispensärenden / år. 
 
Mål 

• Stadens och tätorternas fysiska struktur ska så långt möjligt ge förutsättningar för att 
deras speciella kvalitéer så som t.ex. närheten till natur och vatten, tas till vara.  

 
• Bebyggelse i vattennära lägen ska både i tätorten och på landsbygden placeras så att 

den inte inkräktar på allmänhetens tillträde till strandområdet eller skadar höga natur- 
eller kulturvärden.  

 
Riktlinjer 
 

• Utblickar över vatten och omgivande landskap bör tas tillvara och inte byggas sönder. 
 

• Ny vattennära bebyggelse bör inte uppföras inom områden som idag är av stort värde 
för allmänhetens friluftsliv eller växt- och djurliv. 

 
• I samband med att ny bebyggelse i närheten av vattenmiljöer planeras bör eventuella 

negativa konsekvenser av boendeläget utredas på ett tidigt stadium. 
 
 
Åtgärder 
 

• I Stodenetjärnet vidtar kommunen åtgärder med syfte att begränsa skrattmåskolonin i 
området. Vassen har frästs bort i delar av sjön och skrämselförsök skall utföras i 
samband med fåglarnas etablering inför häckningssäsongen (planerat). 

 
• En skötselplan för Torpnoret tas fram som bl a innehåller åtgärder för att förbättra 

vattenkvalitén. Till att börja med tas prover och hydrologin undersöks. Därefter ökas 
eventuellt vattenutbytet med Klarälven och dagvattenutsläpp samt bräddavlopp från  
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spillvattennätet åtgärdas. Skötselplanen ska även omfatta vasskötsel och åtgärder för 
att gynna bågsäven i noret. 

 
• I samband med den hydrologiska undersökningen av Torpnoret bör även möjligheten 

att förbättra vattenomsättningen i Ilandasjön utredas.  
 

• En skötsleplan för Skårenoret tas fram med syfte att förhindra översvämningar utmed 
noret i samband med högt vattenstånd i Klarälven samt förbättra vattenkvalitén och 
genom vegetationsskötsel gynna bågsäven. 

 
• Vid området Alhaget utmed Klarälvens västra strand vidtas åtgärder för att minska 

mängden mygg i närheten av de boende. Detta skall dock ske med hänsyn tagen till 
sumplövskogarnas höga naturvärden. 
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2.6 DRICKSVATTEN 
 
Huvuddelen av invånarna inom Karlstads kommun är anslutna till någon form av 
dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Tätorterna omfattas till större delen av kommunala 
vattenverk och avloppsreningsverk, medan permanent- eller fritidsboende människor i 
glesbygd vanligtvis har enskilda anläggningar. Cirka 90 % av kommuninvånarna är anslutna 
till kommunala va-anläggningar. I Karlstads kommun är det då VA-verket som ansvarar för 
produktion och distribution av dricksvatten. 
 
 
2.6.1 VATTENKVALITET - HÄLSOASPEKTER 
 
Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. För konsumenterna är det av stor betydelse att 
dricksvattnet är av god kvalitet. I Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten (SLV FS 
1993:35) ges riktvärden och gränsvärden för olika fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska 
parametrar som måste vara uppfyllda för att inte vattnet skall klassas som hälsovådligt. 
Livsmedelsverket ställer krav på hantering och kontroll av dricksvatten genom 
dricksvattenkungörelsen där det anges vilka analyser som måste utföras på råvatten och 
dricksvatten samt i vilken omfattning. 
 
Nitrat, radon och fluorid i dricksvatten beskrivs i kapitel 3.5 Övriga föroreningar. 
 
Egentillsyn 
 
Vid en allmän anläggning utförs alltid en driftskontroll, dvs en övervakning av att de olika 
beredningsstegen av vattnet fungerar tillfredsställande. Utöver denna kontroll ska det vid 
varje anläggning även finnas ett fastställt egenkontrollprogram som utgör basen för den 
offentliga tillsynen. I egenkontrollprogrammet ingår en enkel beskrivning av anläggningen, 
hur ofta inspektion av brunnar och reservoarer ska ske, förteckning över provtagningspunkter, 
provtagningsfrekvens och analysparametrar samt uppgift om att åtgärder måste vidtas vid 
konstaterade brister. För samtliga vattenverk i Karlstads kommun finns fastställda 
egenkontrollprogram. 
 
Förordnandeanläggningar 
 
Normalt sker ingen regelbunden offentlig kontroll av egna brunnar eller annan enskild 
vattentäkt, eftersom dricksvattenkungörelsen i första hand är avsedd att tillämpas på allmänna 
anläggningar. I vissa fall kan däremot enskilda vattentäkter ställas under särskild tillsyn, s.k. 
förordnandeanläggningar. Anledningar till förordnande kan vara att anläggningen förser 
många konsumenter med dricksvatten, att vattnet från anläggningen används vid hantering av 
livsmedel eller att det finns andra skäl från allmän synpunkt att ställa anläggningen under 
särskild tillsyn med ett fastställt kontrollprogram. I Karlstads kommun finns i nuläget 16 
förordnandeanläggningar där vattenprov ska tas regelbundet enligt ett av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden fastställt program. 
 
 
Mål 
 

• Dricksvatten som enligt Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse bedöms lägst som 
hälsomässigt tjänligt skall finnas tillgängligt för alla kommuninvånare. 
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Åtgärder 
 

• Kontrollprogrammen för de kommunala vattenverken ska ses över. 
 

• EUs ramdirektiv för vatten kommer att medföra skärpta krav från Livsmedelsverket 
med avseende på fluoridhalt i vatten. En utredning har påbörjats om vad detta kan 
innebära för Ulvsby och Väse vattenverk där fluoridhalten är hög. 

 
 
2.6.2 ENSKILDA VATTENTÄKTER 
 
För enskilda vattentäkter inom kommunen finns i nuläget ingen samlad kunskap med 
avseende på vattentillgång och vattenkvalitet. Ett omfattande inventeringsarbete krävs om 
bedömningen blir den att sådan information bör finnas tillgänglig. 
En sammanställning över radonhalt i enskilda brunnar i Karlstads kommun finns (se kap 3.5). 
Sammanställningen är inte heltäckande utan grundar sig på provresultat där privata 
brunnsägare är uppdragsgivare och där miljökontoret fått ta del av resultaten. 
 
 
Mål 
 

• Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är 
avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 kubikmeter per dygn i 
genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer 
för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig 
verksamhet . 

 
Åtgärder 
 

• Kommunen ska starta ett inventeringsprojekt för att kartlägga vilka större enskilda (> 
50 pe) vattentäkter som finns i kommunen och säkerställer dessa som 
vattenskyddsområden. 

• Om enskilda vattentäkter finns inom område med bebyggelsetryck bör alternativa 
möjligheter till vattenförsörjning analyseras innan skyddsområde fastläggs. 
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2.6.3 KOMMUNALA VATTENVERK 
 

Inom Karlstads kommun produceras 
dricksvatten i 9 st vattenverk.  
 
VA-verket är huvudman för de 7 
följande: Sörmoverket, Hynboholm, 
Härtsöga, Ulvsby, Väse, Sandtorp, 
och Älvsbacka.  
 
Huvudman för vattenverken i 
Mellerudstorp och Törne är Karlstad-
Grums vattenverksförbund. 
 
En beskrivning av respektive 
vattenverk återfinns i bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur2.6.1. Översikt över vattenverkens placering inom Karlstads kommun. 
 
 
Säkerhet och kvalitet i vattenförsörjningen 
 
Vattentillgång 
 
Generellt sett har VA-verkets abonnenter en god tillgång till färskvatten genom den 
distribution av dricksvatten som VA-verket svarar för. Tidvis kan det dock förekomma 
begränsningar av vattenanvändandet genom t ex införande av bevattningsförbud inom vissa 
distributionsområden. Vid lågt grundvattenstånd i Väse kan detta inträffa kring 
midsommartid. (Enskilda bevattningsanläggningar saknas i Väse.) 
 
Råvattenkvalitet 
 
Råvattenprov på vattenverken visar att Sörmon, Hynboholm, Härtsöga och Sandtorps 
vattenverk har bra råvatten. Älvsbacka vattenverks råvatten har sommartid problem med hög 
temperatur. Ulvsby och Väse vattenverks råvatten har hög halt av järn, mangan, fluor och 
radon. 
 
 
 
 
 
 
 

 87



Sårbarhet 
 
Olyckor 
Olyckor som kan inverka skadligt på vattenförsörjning, människa och miljö sker på olika sätt 
bl a genom: 

• olyckor med transporter av kemikalier för vattenberedningen i vattenverken  
• trafikolyckor med farligt gods inom vattenskyddsområde 
• personalolyckor vid kemikaliehantering i vattenverken 
• olyckor med utsläpp av bensin/oljor från maskiner inom infiltrationsområden 
• utsläpp av kemikalier på vattenledningsnätet genom fel i apparatur/utrustning i 

vattenverken t ex natriumhydroxid (lut) som används för pH-justering eller olika 
klorföreningar som används vid skyddsklorering mot mikrobiologisk förorening. Vid 
samtliga vattenverk finns utrustning som varnar för när fel uppkommit vid pH-
justering eller desinfektion (Dricksvattenkungörelsen §7). 

 
E18 vid Sörmon 
E18 går rakt genom den inre skyddszonen för Sörmons vattentäkt, vilken försörjer ca 72 000 
personer med dricksvatten. Avståndet från vägen till de närmaste uttagsbrunnarna är endast 40 
m, vilket gör vattentäkten mycket sårbar. För driftoptimering av anläggningen har en finit 
elementmodell över grundvattenmagasinet upprättats. Denna modell kan användas för 
beredskapsändamål. 
 
En beredskapsplan finns upprättad. För att testa beredskapsplanen och effekterna av en 
farligtgodsolycka inom skyddsområdet genomfördes under oktober 1996 en 
beredskapsövning med samtliga berörda parter: SOS alarmering, brandförsvaret, polisen, 
tekniska verken (VA och gata), miljökontoret och länsstyrelsen. Kontentan av övningen var 
att trots den goda beredskapen och de tekniska hjälpmedlen kunde räddningsinsatsen inte 
förhindra att föroreningen nådde grundvattnet. Troligtvis skulle man kunna förhindra att 
föroreningen nådde uttagsbrunnarna och därmed klara vattenförsörjningen för Karlstad. Det 
skulle dock krävas en rad åtgärder, t ex avställning av det förorenade området och en 
långvarig och kostsam sanering, ökad infiltration och uttag i andra delar av 
grundvattenmagasinet, skyddsinfiltration i bassänger nära olycksplatsen samt nyttjande av 
reservvattentäkter. 
 
I januari 1998 beslöt vägverket - region väst att påbörja projektering av skyddet för den 
aktuella vägsträckan baserad på tidigare upprättad riskanalys och förprojektering. 
Skyddsåtgärderna som föreslogs utgörs av bl a täta diken, utjämningsmagasin med 
oljeavskiljare och avkörningsvänliga vägslänter. De senare åstadkoms genom en utflackning 
av slänterna till lutning 1:6, vilket minskar risken att ett fordon som kör av vägen välter. Ännu 
har inte några av dessa åtgärder genomförts. I stället påbörjar Vägverket under våren 2000 en 
förstudie för att flytta den del av E18 som passerar närmast vattentäkten. 
 
Andra hot mot dricksvattenförsörjningen 

• Fredsolyckor- nödlägen 
- stora läckor 
- elavbrott 
- föroreningar – avloppsvatten, oljeprodukter, kemikalier, radioaktivt nedfall 
- torka och översvämning 
- bränder och blixtnedslag 
- frysrisker 
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- skadegörelse – terrorism - sabotage 
• Militärt anfall 

 
Inom befintliga vattentäktens influensområde vid Sörmon finns en skjutbana där bly är en 
förorening som eventuellt skulle kunna påverka vattentäkten. Skjutbanan är inte belägen inom 
det upprättade skyddsområdet. En omprövning av skyddsområdesgränserna är befogad. 
 
Sabotage 
Infiltrationsbassänger utomhus (gäller Sörmon) är svårövervakade, vilket medför en större 
risk för sabotage än andra typer av vattenförsörjning. Sabotagerisken ökar i kris- och krigstid. 
Vid sådana tillfällen skall bevakningen av infiltrationsanläggningarna förstärkas för att 
minska risken för sabotage. 
 
Vattenskyddsområden 
 
Länsstyrelsen eller kommunen kan enligt miljöbalken (7 kap 21§) inrätta 
vattenskyddsområden till skydd för vattentillgångar som utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas för vattentäkt. Skyddsområdet för en vattentäkt bör i princip innefatta hela 
tillrinningsområdet. Av praktiska skäl är det dock olämpligt eller omöjligt att införa 
restriktioner för verksamheter inom ett så stort område. Skyddsområdet måste alltså 
begränsas. Oftast indelas skyddsområdet i en inre och en yttre zon.  
 
För den inre skyddszonen gäller:  

• att riskerna för akuta föroreningssituationer genom olyckshändelser elimineras 
• att mikrobiell förorening förhindras i rimlig utsträckning 
• att man har tid att upptäcka och åtgärda en utanför zonen inträffad förorening  

 
För den yttre zonen gäller sådana föreskrifter att potentiella föroreningsrisker kan hållas under 
kontroll. 
 
För de kommunala vattenverken i Karlstad finns skyddsområden upprättade med undantag för 
Älvsbacka som är ett ytvattenverk, Sörmons intagsdel i Kattfjorden och Väse respektive 
Ulvsby vattenverk som är verk med bergborrade brunnar.  
 
För de vattenverk som tar grundvatten i bergborrade brunnar är det svårt att upprätta 
skyddszoner. Grundvattnet förekommer huvudsakligen i spricksystem och krosszoner. Det är 
därför svårt att bedöma och förutsäga var och i vilken omfattning grundvatten tillförs till 
berggrunden. 
 
Skyddsföreskrifter 
Skyddsföreskrifter för en grundvattentäkt syftar till att informera markägare och nyttjare inom 
skyddsområdet om de regler som gäller för att skydda vattentäkten. Skyddsföreskrifterna 
utformas efter de lagar som gäller för mark och vatten  och anpassas utifrån de lokala 
förutsättningarna. 
 
Aktiviteter som regleras med förbud och restriktioner i skyddsföreskrifter för skyddsområden 
är: 

• hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 
• jordbruk 
• skogsbruk 
• avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall 
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• industriell verksamhet 
• väghållning 
• täktverksamhet och andra schaktarbeten 
• energianläggningar 
• transport av farligt gods 
 

För ovan nämnda vattentäkter med skyddsområden finns beslut om skyddsbestämmelser 
fastställda av Vattendomstolen för följande verk: 
Sörmon - (Dom VA 73/80) bestämmelser om reglerade aktiviteter med förbud och 
restriktioner 
Härtsöga - (Dom A 52/1948) omfattar endast hantering av olja och bensin 
Sandtorp – (Dom A 21/1969), uppgifter saknas om skyddsbestämmelser 
Hynboholm - (Dom A 4/1959), inkluderar ej energianläggningar samt transport av farligt 
gods  
Mellerudstorp – revidering pågår 
Törne – revidering pågår 
 
För Sörmons vattentäkt finns även en beredskapsplan från 1995.  
 
Skyltning av vattenskyddsområde 
Det är viktigt att ett vattenskyddsområde tydligt utmärks med skyltar utmed vägar som korsar 
skyddsområdet. Skyltning styrs upp av naturvårdsverkets anvisning ”Utmärkning av 
vattenskyddsområde”. Plats där man lämnar vattenskyddsområdet bör markeras med en 
överkorsad skylt. För de verk där skyddsområde finns upprättat är det idag skyltat dock ej 
utifrån Naturvårdsverkets senaste anvisningar.  
 
Riksintresse för dricksvattenförsörjning 
 
För att i ett långt perspektiv skydda särskilt viktiga vattenresurser kan naturvårdsverket med 
stöd av miljöbalken (3 kap 8§) peka ut områden av riksintresse för vattenförsörjningen. 
länsstyrelsen skall efter samråd med kommunen lämna förslag till sådana områden utifrån de 
urvalskriterier naturvårdsverket ställt upp. För Karlstads del har Sörmon och Brattforsheden 
nämnts som möjliga områden. Dessa uppfyller flertalet av kriterierna för områden av 
riksintresse för dricksvattenförsörjningen. 
 
Sörmons isälvsmaterial ger tillsammans med närheten till Vänern mycket goda förutsättningar 
för konstgjord infiltration. Inom området sker även en viss naturlig grundvattenbildning. 
Systemet har rörförbindelser med Törne-Mellerudstorp samt Härtsöga och Hynboholm. Att 
systemen är sammankopplade innebär att de i viss mån utgör reservsystem för varandra och 
därigenom blir viktiga ur beredskapssynpunkt. Vattnet har en god kvalitet. 
 
Hammarö kommun köper idag vatten av Karlstads kommun och både med Forshaga och Kils 
kommuner har diskussioner förekommit om leveranser av vatten från Karlstad. Samarbete 
finns med Karlstad-Grums vattenverksförbund. Sörmon är således på både kort och lång sikt 
av stort intresse för långt mer än 100 000 människor inom 5 kommuner. Några andra 
närbelägna områden med motsvarande kapacitet och möjligheter finns inte. 
 
Brattforsheden har minst lika stor kapacitet som Sörmon, men inte samma strategiska läge i 
förhållande till befolkningen. Grundvattentillgångarna vid Brattforsheden utgör dock en 
mycket viktig reservvattentäkt för hela regionen. 
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Idag finns det olika tolkningar av Miljöbalkens bestämmelser (3 kap 8 §). Det hävdas bland 
annat att det endast är området med anläggningar för vattenförsörjning och inte 
naturresurserna grund- och ytvatten som kan klassificeras som riksintresse. Enligt uppgift är 
en lagändring på gång, men det kan under tiden ändå vara möjligt att klassa områden av denna 
karaktär som riksintresse.  
 
Katastrofberedskap 
 
Beredskapsplaner 
Ett viktigt underlag för katastrofberedskapen vid en eventuell olycka är de beredskaps- och 
katastrofplaner som upprättats. I nuläget finns endast beredskapsplan upprättad för Sörmons 
vattenskyddsområde. 
 
Nöddistribution  
Vid ett tillbud där dricksvattnet av någon anledning slås ut i kommunen är räddningstjänstens 
resurser inom befintliga ramar begränsade. Inledningsvis, beroende på vilken dignitet olyckan 
har, kommer räddningsledaren att bedöma om det är räddningstjänstens uppgift. I 
räddningstjänstlagen 2 § tredje stycket kan man läsa, Skyldighet för staten eller kommunen att 
göra en räddningsinsats föreligger endast, om det med hänsyn till behovet av en snabb insats, 
det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är 
påkallade att staten eller kommunen svarar för insatsen. Alla 4 kriterierna skall vara 
uppfyllda för att det skall vara räddningstjänst. När det är fråga om att begränsa skador på 
människor, framför allt att rädda liv gäller självfallet regeln att räddningstjänsten alltid skall 
ingripa. Är tillbudet inte av akut art faller ansvaret i stället på tekniska verken. 
 
Ett exempel på akut olycka inträffade under år 2000 då huvudledningen från Sörmon brast vid 
Fredricelundsskolan. På sjukhuset uppstod genast akuta problem, dialysavdelningen 
fungerade inte, operationer fick ställas in m.m. Räddningstjänsten anlitade då mejeriets 
mjölkbilar för distribution av vatten till sjukhuset. Problem som uppdagades vid detta tillfälle 
var bl a hur en ansluning till den befintliga ledningen skulle göras och hur man skulle 
trycksätta ledningarna. Många företag är beroende av rent vatten i produktionen och här finns 
följdaktligen stora ekonomiska intressen att ta hänsyn till. 
 
Tillgängliga resurser inom organisationen idag för liknande situationer är en rostfri vattentank 
på 10 000 liter placerad i Karlstad. I Grums finns två aluminiumtankar på vardera 11 000 liter. 
Dessa har man vid några enstaka gånger använt för att distribuera dricksvatten i efter 
rengöring av tankarna och klorering av vattnet. Räddningstjänsten är således inte 
dimensionerad för att klara någon större olycka.  
 
Reservkraft 
Sörmons vattenverk har ett fast reservaggregat för strömförsörjning medan övriga vattenverk 
har möjlighet att kopplas till ett mobilt reservaggregat. 
 
Reservvattentäkter 
Sörmons vattentäkt har genom överföringsledningar förbindelser med Törne-Mellerudstorp 
samt Härtsöga och Hynboholm. Att systemen är sammankopplade innebär att de i viss mån 
utgör reservsystem för varandra och därigenom blir viktiga ur beredskapssynpunkt. Vattnet 
har en god kvalitet. För Sörmons del är Vänern en stor reservvattentäkt. Skulle problem 
uppstå i Kattfjorden kan intagsledningen förlängas. Verket kan köras i 2-3 veckor utan 
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 tillförsel av vatten i täkten på konstgjord väg, utan att vattnet som pumpas upp till 
vattenverket börjar sina. Verket är dessutom utbyggt med en fällningsdel och 
kloreringsmöjlighet som idag inte används då råvattnet har så hög kvalitet. Denna del skulle 
kunna tas i drift om råvattenkvaliteten försämras. 
Några speciellt utpekade reservvattentäkter för vattenverken finns inte. En möjlig 
reservvattentäkt för Karlstad skulle kunna vara Östra Sörmon som beskrivs nedan.  
I Skattkärr finns en bergborrad vattentäkt med illaluktande vatten som inte är i drift i dag, men 
som skulle kunna tas i drift i en katastrofsituation.  
 
Framtida ökad kapacitet 
 
Diskussioner förs till och från med närliggande kommuner om eventuell försäljning av vatten 
och kapacitetsberäkningar pekar på att det troligen krävs en större kapacitet än vad som i 
dagsläget kan tas ut i Sörmons vattentäkt om samtliga intressenter skulle vilja få vatten från 
Karlstad. 
 
Undersökningar indikerar att det finns geologiska förutsättningar för att i framtiden anordna 
ytterligare en vattentäkt för Karlstad på Östra Sörmon. Detta skulle ske på i princip samma 
sätt som den nuvarande vattentäkten med infiltration av förbehandlat Vänervatten. En fortsatt 
utredning krävs – bl a genom infiltrationsförsök och borrning av observationsrör för att följa 
infiltrationsförloppet och kunna ge information om vilka förutsättningar för grundvattenuttag 
som kan förväntas.  
 
 
Mål 
 

• VA-verket skall producera dricksvatten som klarar Livsmedelsverkets normer för ett 
godkänt dricksvatten.  

 
Delmål  till det nationella miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”: 

• Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som 
begränsar användningen av vattnet. 

 
Åtgärder  
 
Skyddsområden 

• Karlstads kommun ska verka för att Sörmon och Brattforsheden pekas ut som 
områden av riksintresse för dricksvattenförsörjning. 

 
• Samtliga befintliga skyddsområdens avgränsningar och skyddsföreskrifter ska ses över 

och förbättras. 
 

• Nya skyddsområden ska tillskapas för de kommunala vattentäkter som idag är utan. 
Detta gäller även råvattenintaget vid Randviken i Kattfjorden (utredning för 
Kattfjorden är påbörjad). 

 
• Beredskapsplaner för de kommunala vattentäkterna ska ses över och nya tas fram där 

behov finns (Sörmon, Törne och Hynboholm i första hand).  
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• Skyltningen av vattenskyddsområden ska ses över. (Sörmon, Törne och Hynboholm i 
första hand). 

 
• Kommunen ska verka för att en påskyndning sker av arbetet med att genomföra en 

flyttning av E18 vid Sörmon. Beredskapsövningen pekade på angelägenheten av en 
tidigare omläggning av E18, alternativt att ett omfattande skydd byggs längs vägen för 
att förhindra att last med farligt gods når grundvattnet i händelse av olycka.  

 
Driftsäkerhet 

• En handlingsplan för agerande vid uppkomst av förorening vid råvattenintag i 
Kattfjorden ska tas fram. Ev införskaffas en reservpump.  

 
Katastrofberedskap 

• Planer för nöddistribution ska tas fram. Lista över prioriterade abonnenter tas fram av 
VA-verket. Kontroll av befintliga resurser bl a i form av tankar ska ske. Tekniska 
Verken och Räddningstjänsten samarbetar. 

 
• Kommunen ska verka för förbättrad beredskap för sjukhusens vattenförsörjning, 

förslagsvis egen reservoar. 
 
• Vid upphandling av nya vattentankar till Räddningstjänstens lastväxlare bör man 

överväga fördelen med material i rostfritt stål. Detta är ett betydligt dyrare alternativ 
än de traditionella i plåt eller aluminium, men lämpliga för dricksvattentransport. 

 
Framtida ökad kapacitet 

• Möjligheten att använda Östra Sörmon som reservvattentäkt utreds vidare, inklusive 
hur detta kan göras utan att hota sandödlepopulationen i området. 

 
 
Distribution av dricksvatten - ledningsnät 
 
Vattenledningsnätet distribuerar renvatten från vattenverk till konsument. Inom VA-verkets 
verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning finns 540 km vattenledningar för distribution 
av dricksvatten. I vattennätet ingår bl a ventiler och brandposter. 
  
De allmänna vattenledningarnas normala förläggningsdjup är 1,8-2,0 m under mark, vilket 
motsvarar frostfritt djup. Vattenledningen samförläggs ofta med spill- och dagvattenledningar 
i en gemensam rörgrav. Allmänna ledningar förläggs i första hand i allmän mark såsom gatu- 
eller parkmark. Bitvis kan det dock bli fråga om att förlägga ledning på privat mark och då 
söks ledningsrätt för ledningen. Förbindelsepunkt på ledning till abonnent är normalt 0,5 m 
utanför fastighetsgräns eller 0,5 m från närmast belägna allmänna lednings ytterkant. 
 
Vattenledningsnätet är indelat i olika tryckzoner. Trycket regleras i 
tryckstegrings/reduceringsstationer. 
 
För utjämning av vattenleveransen från vattenverken i förhållande till vattenförbrukningens 
variationer under dygnet finns reservoarer i form av låg- eller högreservoarer (vattentorn). 
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Dokumentation ledningsnät 
 
Ledningsnätet finns väl dokumenterat i en kartbas (AutoKa-PC) med koppling till bl a 
ledningsregister (VABAS). I den digitala kartan kan information fås om gränser för 
verksamhetsområdet, lägeskoordinater, ledningsdimension, årtal på ledning, ledningsmaterial, 
avstängningsventiler, åtgärder på ledning, ledningsrätter mm. Dokumentation av 
driftstörningar, flödesmätningar mm lagras i en databas (DUF) och kan användas för 
planering av åtgärder i ledningsnätet. Den digitala kartan med tillhörande register ájourhålls 
fortlöpande. 
 
Kvalitetsproblem – omsättning mm  
 
Ledningsnätet är i många fall överdimensionerat för att klara brandvattenförsörjning i en 
krissituation. Inom verksamhetsområdet finns ca 2200 st brandposter. De grova 
ledningsdimensionerna kan i vissa fall leda till en dålig omsättning i ledningsnätet vid normal 
drift.  
 
För en sträcka där omsättningen i ledningsnätet är dålig och klagomål på ”dåligt vatten” har 
inkommit utförs spolning av ledning. Några särskilda spolplaner finns ej utan spolning sker 
vid behov. 
 
Vissa problem med ”blandvatten” förekommer inom VA-verkets verksamhetsområde för 
vattendistribution. Främst gäller detta vissa områden i Skåre där vatten från olika vattenverk 
möts i nätet. ”Blandvattnet” orsakar ibland klagomål från abonnenter. Möjlighet till 
överföringsledning från Sörmons vattenverk studeras i samband med en eventuell utökning av 
ledningnätet till grannkommuner. 
 
Utläckage ur ledningsnätet 
 
Utläckage ur ledningsnätet beräknas varje år. Beräkningen utgår ifrån mängd producerat 
vatten och mängd uppmätt vatten hos abonnenter. Under 1999 uppgick den genomsnittliga 
mängden utläckande vatten inom verksamhetsområdet för vattendistribution till ca 23 % av 
den totala mängden producerat vatten i vattenverken. Som ett ungefärligt genomsnittstal i 
landet brukar utläckaget i ett vattenledningsnät ligga runt 20 % utan att det är särskilt 
anmärkningsvärt. För vissa distributionsområden inom Karlstads kommun är siffran betydligt 
högre; 45-50 % (detta gäller bl a Edsvalla-Vålbergsområdet och Älvsbacka). 
 
Ledningsmodeller – simuleringsprogram 
 
Datamodeller av ledningsnätet för beräkning och simulering av förlopp i ledningsnätet är 
under uppbyggnad. Ett program som används är Licwater. En grov modell av 
vattenledningsnätet finns för Karlstads tätort. Tanken är att simuleringsmodeller ska byggas 
upp för de distributionsområden som är av samma storlek som Väse eller större.   
En utveckling av modellerna skulle vara att få en koppling mellan faktisk förbrukning och var 
i nätet förbrukningen sker. 
  
Beräkningsprogrammen kan i simuleringar ge en god uppfattning om omsättnings-
/uppehållstider i nätet och därmed ge en god bild av eventuella kvalitetsproblem som kan 
finnas. Programmet kan också ge svar på vilka ledningar som ska klassas som  
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huvudledningar, var man kan göra dimensionsminskningar, hur sektioneringar av nätet kan 
göras osv. Vid bebyggelseplanering, upprättande av sanerings- och spolplaner, samt 
dimensionering av lämpliga hydrauliska slingor för brandvattenförsörjning är programmet ett 
kraftfullt hjälpmedel. 
 
 
Mål 
 
Leveranssäkerhet 

• VA-verket skall vid läckor på: 
- huvudledning inte ha längre leveransavbrott än 4 timmar 
- servisledning inte ha längre leveransavbrott än 48 timmar 

 
Minskning av vattenförluster i ledningsnätet 
• VA-verket skall minska vattenförlusterna i ledningsnätet där  utläckagen är 

anmärkningsvärt stora. 
 

 
 
Åtgärder  
 

• Arbete pågår för att ta fram bättre rutiner och beslutsunderlag för prioriteringar av 
drift- och underhållsarbetet på ledningsnätet (Projekt VABAS-DUF). 

 
• Där så är möjligt försöker man tillskapa rundmatningar på ledningsnätet för att slippa 

problem med grova ändledningar.  
 

• Antalet brandposter på nätet kommer på sikt att minskas och dimensioner på 
ledningsnätet att ses över. Brandposterna har tilldelats en prioritet där lägsta prioritet 
innebär att brandposten kan tas bort - samråd brukar ske mellan VA-verket och 
Räddningstjänsten. Alternativ brandsläckning kan i många fall nyttjas d v s genom att 
erforderlig mängd vatten medforslas i tankbil vid brandsläckning. Arbetet kan utföras 
när hydrologiska datormodeller tagits fram för respektive område. 

 
• En översyn ska göras av vattenledningsnätet i de distributionsområden där utläckagen 

är stora. 
 

• Ledningsnätsmodeller i beräkningsprogram för simuleringar av åtgärder i 
ledningsnätet ska byggas upp och en koppling mellan beräkningsprogrammet och 
debiteringssystemet sker. Uppdelning av faktisk förbrukning i Nyedsområdet bör 
göras för att kunna använda siffror i utläckageberäkningar som idag kan vara 
missvisande. 
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2.7 AVLOPPSVATTEN  
 
Termen avloppsvatten är ett samlingsnamn för förorenat vatten som avleds i rörledning, dike 
eller dylikt. Avloppsvatten kan bestå av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.  
Spillvatten är det förorenade vatten som avleds från hushåll, industrier, serviceanläggningar 
etc som måste renas innan det släpps ut i recipient och är det som behandlas i detta kapitel. 
Omkring 90 % av kommuninvånarna är anslutna till kommunala va-anläggningar. Övriga 
invånare har i de flesta fall någon form av enskild reningsanläggning. Vissa industrier har 
också egna reningsanläggningar. 
 
Spillvatten från hushåll innehåller stora mängder organiskt material, kväve, fosfor, samt 
bakterier och virus etc. I de flesta förekommande spillvattensystem används vatten som 
transport av föroreningarna och släpps efter rening i avloppsreningsverk ut i en recipient. 
Reningen måste vara effektiv för att inte utsläppen av det renade avloppsvattnet skall orsaka 
problem i recipienten. 
 
 
2.7.1 KOMMUNALT AVLOPPSVATTEN 
 
Kommunala avloppsreningsverk 
 
Inom kommunen renas spillvatten i 9 st kommunala avloppsreningsverk. VA-verket är 
huvudman för dessa. Avloppsreningsverken är följande: Älvsbacka, Blombacka, Molkom, 
Lindfors, Ulvsby, Skåre, Vålberg, Sjöstad och Väse. I bilaga 3 ges en beskrivning av 
respektive reningsverk. 
 

 

 
Figur 2.7.1. Översikt över avloppsreningsverkens placering i Karlstads kommun. 
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Avloppsreningsverken har till uppgift att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Spillvatten 
från industrier och andra verksamheter kan endast tas emot under vissa förutsättningar. 
Villkor för utsläpp av renat avloppsvatten fastställs genom miljötillstånd. En viktig 
förutsättning för att dessa villkor skall kunna uppfyllas är att oönskade ämnen inte släpps ut i 
avloppsnätet. Vissa ämnen kan skada ledningsnätet, andra ge driftstörningar i 
avloppsreningsverket eller rent av slå ut ett reningssteg. Riktlinjer för utsläpp från industrier 
och dylikt finns därför upprättade med krav på det vatten som släpps ut på det allmänna 
ledningsnätet. Detta kan innebära att t ex processvatten måste förbehandlas och renas med 
avseende på vissa ämnen innan det släpps ut i det allmänna ledningsnätet. 
 
 
Spillvattennätet 
 
Inom Karlstads kommun är det allmänna ledningsnätet i stora delar ett duplikat system med 
en ledning för spillvattenavledning och en ledning för dagvattenavledning. Mindre delar av 
nätet har dock fortfarande kombinerat system, men det byts successivt ut. Dagvatten 
behandlas i kapitel 2.8, men har beröringspunkter även i spillvattenkapitlet. 
 
Ledningar 
 
Inom VA-verkets verksamhetsområde för spillvattenavledning ansvarar VA-verket för ca 405 
km spillvattenledningar. Spillvattenledningar samförläggs ofta med vatten- och 
dagvattenledningar i en gemensam rörgrav. Allmänna ledningar förläggs i första hand i 
allmän mark såsom gatu- eller parkmark. Bitvis kan det dock bli fråga om att förlägga ledning 
på privat mark och då söks ledningsrätt för ledningen. Förbindelsepunkt på ledning till 
abonnent är normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns eller 0,5 m från närmast belägna allmänna 
lednings ytterkant.  
 
Spillvatten avleds i möjligaste mån med självfallsledningar. Då det inte är tillräckligt sätts en 
pumpstation för att lyfta vattnet till en nivå så att självfall kan klaras igen. Inom VA-verkets 
spillvattennät finns ca 96 st pumpstationer (inkl inloppspumpstationer till reningsverken). 
Vissa fastigheter har inte klarats av att ansluta till det allmänna ledningsnätet med mindre än 
att en pumpstation installerats. I sådana fall har pumpstationen oftast överlåtits till 
fastighetsägaren. 
 
Ur driftsäkerhetssynpunkt kan pumpstationerna förses med reservkraft från mobila elaggregat 
vid strömavbrott. Pumpstationerna vid Hagaborg och Haga har fasta reservkraftanläggningar. 
 
Dokumentation spillvattenledningsnät 
 
Ledningsnätet finns väl dokumenterat i en kartbas (AutoKa-PC) med koppling till bl a 
ledningsregister (VABAS). I den digitala kartan kan information fås om gränser för 
verksamhetsområden, lägeskoordinater, ledningsdimension, vattengång på ledning, 
lockhöjder, ledningsmaterial, årtal på ledning, åtgärder på ledning, ledningsrätter mm. 
Dokumentation av driftstörningar, ledningsfilmningar, flödesmätningar mm lagras i en 
databas (DUF) och kan användas för planering av åtgärder i ledningsnätet. Den digitala kartan 
med tillhörande register ájourhålls fortlöpande. 
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Ledningsnätmodeller - simuleringsprogram 
 
Datamodeller av ledningsnätet för beräkning och simulering av förlopp i ledningsnätet är 
under uppbyggnad. Ett program som används för spillvattennätsberäkningar är Mouse. 
Modeller finns för närvarande upprättad för Sjöstadverkets avrinningsområde. Modell för 
Vålberg beräknas vara färdig i början av 2001. 
 
Modellerna kan ge svar på nätets kapacitet vid olika belastningsfall t ex regn, höga 
grundvattennivåer. En väl verifierad modell beskriver också belastningen av tillskottsvatten 
från snabba ytor och långsamma avrinningar från t ex dräneringar. Modellen är även ett 
kraftfullt hjälpmedel för att bedöma konsekvenserna vid tänkta utvidgningar av rörnätet, samt 
vid upprättande av saneringsplaner. Modellen torde även vara användbar i samband med 
juridiska tvister i samband med översvämningar. 
 
Inläckage 
 
Ledningsnäten är i olika grad nederbördspåverkade, dels genom inläckage av grundvatten och 
dels genom dräneringsledningar från fastigheter och dagvatten från ytor där dagvattenledning 
saknas eller där dagvatten är felkopplat.  
 
Flödesmätningar 
 
Flödesmätningar kan områdesvis ge uppgifter om hur stort inläckaget av markvatten och hur 
stor nederbördspåverkan är på ledningsnätet. Vid flödesmätningar mäts också regnmängder 
och regnintensiteter. För att göra en detaljerad flödesmätning för härledning av var vattnet 
kommer in i ledningen kan spårämnesmetoden användas. 
 
Pumpstationer och reningsverk – nödutlopp/bräddpunkter 
 
Totalt i Karlstad, Vålberg, Skåre, Molkom och Väse finns ca 107 utloppspunkter varav ca 21 
fungerar som bräddutlopp och resterande som nödutlopp.  
 
Hur stora bräddningarna är rapporteras årligen i miljörapporten. Bräddningarnas storlek 
beräknas utifrån pumpstyrning och nivågivare eller uppskattas grovt i vissa fall. 
Bräddningsproblematiken är störst inom Skattkärr, vid Kroppkärrssjön och i Lindfors. 
Tidigare stod Skattkärr för en tredjedel av den totala bräddningen i Karlstad, men efter ändrad 
styrning av pumpar och i kombination med ledningsrenovering har bräddmängderna minskat 
betydligt. 
 
Sårbarhet 
 
Sårbarhet för verken har angetts främst utifrån hur nederbördspåverkat flödet till verket är. En 
jämn flödesbelastning ger bäst reningseffekt i verket. Stora mängder regn- och smältvatten till 
reningsverken ger en försämrad reningseffekt. VA-verket strävar därför efter att minska 
mängden dagvatten till reningsverken.  
 
Strategi vid planering av nya områden 
 
Vid tidigare studier av olika utbyggnadsalternativ för Karlstads tätort har det förutsatts att det 
kommunala ledningsnätet ska byggas ut för att svara för va-försörjningen av de nya  
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områdena. Det befintliga ledningsnätets kapacitet är hårt utnyttjad och större exploateringar 
skulle oavsett var de kom till, medföra behov av nya huvudledningar. På senare tid har 
strategin i viss mån ändrats.  
 
Genom kraftigare satsningar på separering av dagvatten och sanering inom befintligt va-nät 
kan utrymme för anslutning av ny bebyggelse skapas. En samverkan mellan planering av nya 
bebyggelseområden, åtgärder i befintligt va-nät och möjligheten till alternativa lösningar med 
lokala reningsanläggningar måste alltid finnas. För områden utan anslutningsmöjligheter till 
det kommunala va-nätet föreslås ny bebyggelse bara där det finns förutsättningar för lokala 
va-lösningar. För områden som kan anslutas till befintligt va-nät men där kapacitet i systemet 
är ett problem blir prioriteringen av VA-verkets saneringsarbete avgörande.  
 
En viktig princip i bostadsbyggandet är således att nyttja det befintliga va-systemet i första 
hand och undvika stora investeringar i utbyggnad av nätet. 
 
 
Slamhantering 
 
Vid reningen i avloppsreningsverket bildas en restprodukt, slam, som innehåller 
näringsämnen som kväve och fosfor samt mullbildande ämnen. Detta slam kan fungera som 
ett utmärkt jordförbättringsmedel. Därför är det viktigt att slammet inte förorenas med t ex 
metaller och svårnedbrytbara ämnen för att kunna återföras i ”kretsloppet”.  
 
Nulägesbeskrivning 
 
Producerat godkänt slam uppgick 1999 till 90 % av den totala slammängden. Detta slam 
klarade naturvårdsverkets gränsvärden för spridning på jordbruksmark.  
 
Enligt slamöverenskommelsen med LRF är det ytterligare ett antal kriterier som skall vara 
uppfyllda, utöver de krav som ställs av naturvårdsverket. Allt slam som var godkänt enligt 
slamöverenskommelsen spreds på jordbruksmark 1999 (38%). VA-verket hade som mål att 
klara gränsvärdena för allt producerat slam till 2001, men LRF bröt dock överenskommelsen. 
En del slam har ändå kunnat föras ut i jordbruket under 2000 och dessutom förläggs en del 
slam på inarbetningsytor. En stor del av slammet går dock på deponi idag. Sedan 1 januari 
2000 är deponi av slam beskattad. År 2005 måste slamhanteringsfrågan ha fått en annan 
lösning då det inte längre kommer att vara tillåtet att lägga slam på deponi enligt 
Renhållningsförordningen SFS 1998-902. 
 
Ett projekt pågår där syftet är att se på förutsättningarna att använda slam för 
biogasproduktion.  
 
Hot 
 
Kemikaliehantering 
Hantering inom både hushåll och industrier av kemiska produkter, vars restprodukter i 
slammet kan hänföras till ämnesgruppen organiska föreningar är den största bidragande 
orsaken till att slammet inte kan återföras till jordbruket. 
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Nonylfenol 
Ett ämne som gjorde att slammet inte alltid var godkänt på Sjöstadsverket (enligt 
slamöverenskommelsen) är nonylfenol som främst härrör sig från industriell verksamhet. 
Under 2000 har gällande gränsvärde inte överskridits. I Danmark är gränsvärdet tuffare satt – 
kanske blir det så även i Sverige på sikt? 
 
Biltvätt 
Avloppsvatten från en biltvätt innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller 
som t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i 
bilschampo och andra bilvårdsprodukter. Det förorenade vattnet från en biltvätt kan ge 
förhöjda halter av skadliga ämnen i reningsverkets slam. 
 
Dagvatten 
Fortfarande finns en del dagvatten från gatumark kopplat till reningsverket, dels beroende på 
att dagvattenledningar inte är utbyggda till 100 % och dels på att viss bebyggelse är förlagd 
under högsta högvattenyta (inom ett invallat område). Dagvatten kan då inte avledas med 
självfall. Ytvatten från gatuytor kan innehålla ämnen som inte bör hamna i slammet. 
 
 
Mål 
 
Rening 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

 
• Fastställda gränsvärden för utsläpp från avloppsreningsverken överskrids inte. 

 
Spillvattennätet 
 
Ur VA-verkets verksamhetsplan: 

• Ett läckage på huvudledning skall åtgärdas inom 4 timmar och servisledning inom 48 
timmar. 

 
• Antalet källaröversvämningar och bräddningar till recipienter som orsakas av att 

spillvattennätets kapacitet överskrids vid stor regnpåverkan då dagvatten är kopplat till 
spillvattenledningen ska minska. 

 
Slamhantering 
 
Ur VA-verkets verksamhetsplan: 

• 100 % av det producerade avloppsslammet skall vara godkänt av naturvårdsverket. 
 

• Mängden slam till deponi skall minska.  
 

• Allt slam (restprodukt vid rening av avloppsvatten i reningsverk) ska kunna spridas på 
jordbruksmark och kunna bidra i näringsämnenas kretslopp genom att användas som 
gödningsmedel och jordförbättringsmedel. 
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Riktlinjer 
 

• Krav på dagvattenseparering bör ställas till fastighetsägare vid detaljplaneändring, 
bygglovprövning och i samband med ombyggnad av ledningsnätet.  
En förutsättning för att krav kan ställas är att en förbindelsepunkt för 
dagvattenanslutning finns upprättad till fastigheten eller att dagvattenledning finns 
utbyggd i gatan. Fastighetsägaren kan välja att själv ta hand om dagvattnet inom 
tomtmark eller att ansluta sig till upprättad förbindelsepunkt. Fastighetsägaren har 1 
år på sig att dagvattenseparera inom fastigheten från det att krav har ställts. Krav på 
dagvattenseparering kommer att ställas till samtliga fastighetsägare inom 
verksamhetsområdet i takt med VA-verkets saneringsarbete. 

 
 
Åtgärder 
 
Reningsverken 
 

• Ulvsby reningsverk byggs om under 2001 och driftinstruktioner för verket tas fram 
(pågår). 

 
• Otillåtna utsläpp från industriell verksamhet till spillvattennätet spåras. 

 
Spillvattennätet 
 

• Arbete pågår för att ta fram bättre rutiner och beslutsunderlag för prioriteringar av 
drift- och underhållsarbetet på ledningsnätet (Projekt VABAS-DUF pågår). 

 
• Dagvattenseparering kommer att drivas över hela Karlstad – område för område - för 

att minska mängden dagvatten till reningsverken 
- dels för att komma tillrätta med bräddningsproblem och källaröversvämningar som 
är nederbördsberoende Kraftiga satsningar på dagvattenseparering har visat sig ge 
bra resultat med avseende på bräddningar bl a vid Kroppkärrssjön. Fler områden är 
aktuella för inventeringar inom Karlstad. 
- dels för att skapa kapacitet för ytterligare påkopplingar i befintligt nät utan att 
behöva bygga nya överföringsledningar 
- dels för att få en bättre reningseffekt i reningsverket som inte störs av stora 

flödesvariationer som uppstår vid nederbörd 
 

• Komplettering med dagvattenledning ska utföras på sträckor där sådan saknas. 
Invallade områden vars dagvatten idag går på spillvattennätet skall ses över och 
dagvattenpumpstationer anordnas för att lösa avledningsproblemet. (t ex Älvkullen 
och Norrstrand) 

 
• Renovering av befintliga ledningar genom infodring med ”strumpa” ska genomföras 

för att minska mängden tillskottsvatten till reningsverken och risken för försämrad 
reningseffekt som följd.  

 
 

• Flödesmätningar ska genomföras för att ”ringa in” områden där problem finns med 
stora inläckage av markvatten på ledningar t ex genom otäta fogar etc, t ex i Vålberg 
och Skattkärr.  
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• En översyn bör göras av samtliga pumpstationer, bl a för att se över pumpkapaciteten. 
 

• Mätmetoder för bestämning av bräddmängder bör förbättras för att ge en mer 
nyanserad bild av problemets storlek, då mängden i flera fall uppskattas grovt. 

 
• En uppdelning av den faktiska förbrukningen inom Nyedsområdet bör göras för att 

kunna använda siffrorna för inläckageberäkningar som idag kan vara missvisande.  
 
Slamhantering 
 

• Alternativ till deponi måste hittas. Andra sätt att återvinna främst fosfor måste utredas 
om slamöverenskommelsen inte återupptas. 

 
• Kommunen informerar hushållen om vikten av att använda miljövänligare 

hushållskemikalier. Ett av kriterierna i slamöverenskommelsen är att hushållen endast 
ska använda miljömärkta produkter.  

 
 
2.7.2 INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN 
 
De flesta företag som klassificeras som miljöfarlig verksamhet och har utsläpp till vatten är 
kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet. Några större företag har dock tillstånd att 
leda sitt processavloppsvatten via egen reningsanläggning ut i recipienten (tabell 2.7.1). 
Utsläppen regleras i tillståndet för verksamheten. Verksamheten inom oljehamnen kommer att 
tillståndsprövas. 
 
Tabell 2.7.1. Industrier inom Karlstads kommun som ej är kopplade till kommunala 
reningsverk, men har utsläpp till vatten via egen reningsanläggning. 
Företag Kategori Bransch Utsläpp Recipient 
Yttec B ytbehandling metaller Kattfjorden, Vänern
Zakrisdalsverken B ytbehandling metaller Kattfjorden, Vänern
Calamo Nords B ytbehandling metaller Borssjön 
Sandviken 
Calamo 

B ytbehandling metaller Borssjön 
(samma renings-
anläggning som ovan) 

PQ Sweden AB B vattenglastillverkning silikater Skattkärrsviken, 
Vänern 

Flygplatsen A flygplats avisningsmedel 
m.m. 

Hyndalsån, 
Norsälven 

Svenska Rayon A rayontillverkning zink m.m. Åsfjorden, Vänern 
Oljehamnen B oljehantering olja Hammarösjön, 

Vänern 
Heden B sopförbränning ammoniak Klarälven 
Valmet B gjuteri med 

forskningslab 
fibrer Lambergskanalen 
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Svenska Rayon AB 
 
Svenska Rayon AB är den största enskilda utsläppskällan inom Karlstads kommun. Fabriken 
är belägen vid Norsälvens mynning. Avloppsvattnet släpps idag ut i älven något hundratal 
meter från själva mynningen till Åsfjorden. Avloppsvattenflödet genom det s.k. 
huvudavloppet uppgår i genomsnitt till mellan 6 och 7 miljoner m3/år. 
 
I fabriken tillverkas rayonfibrer enligt den s,k. viskosprocessen., vilket innebär att cellulosa 
omvandlas genom behandling med natriumhydroxid och koldisulfid. Ytterligare kemikalier 
som används är bl a svavelsyra och natriumhypoklorit. I processen används också zink. De 
senaste årens utsläpp av zink har varierat mellan 106-134 kg/dygn. För 10-20 år sedan var 
zinkutsläppen i storleksordning tio gånger större. 
 
Efter kemikalieolyckan i Seveso 1976 görs utredningar om riskerna för bl a miljön, om 
olyckor skulle inträffa där stora mängder kemikalier finns lagrade. Vid Svenska Rayons finns 
bl a stora mängder koldisulfid lagrade. 
 
Ett arbete har tidigare pågått med att få en ny prövning till stånd för företagets verksamhet. 
Ideliga ägarbyten komplicerar dock förhållandena och för närvarande är ingen ny prövning på 
gång.  
 
Resultaten av utförda miljöundesökningar visar att några effekter till följd av zinkutsläppen 
från Svenska Rayon inte har kunnat påvisas trots de mycket stora utsläppen i historisk tid. 
Innehållet av metaller samt PCB och DDT i fisk från Vänern visar att de lägsta halterna 
återfinns i de norra delarna av sjön. Enda undantaget utgörs av kvicksilver i fiskkött där en 
tendens till förhöjda värden finns i fisk som fångas vid Åsundaön. Sannolikt beror detta på 
närheten till sediment som tidigare kontaminerats av kvicksilver. Vattenkvaliten i Åsfjorden 
kan enligt hittills gjorda utredningar jämställas med övriga delar av Vänern. 
 
Skoghall 
 
Skogsindustrin i Skoghall ligger utanför Karlstads kommungräns, men utsläppen från 
verksamheten har avsevärd betydelse för vattnet även inom vår kommun, eftersom 
Kattfjorden är recipient för uppkommet avloppsvatten. Vid anläggningarna tillverkas som 
slutprodukt flera kvaliteter av vätskekartong för dryckesförpackningar. För tillverkningen 
erforderlig massa framställs i huvudsak vid bruket, dels som blekt och oblekt sulfatmassa 
samt dels som blekt och oblekt kemitermomekanisk massa. Vid kemirörelsen vid Skoghall 
tillverkas klor-alkali-monoklorättiksyra, karboximetylcellulosa m.m. Det finns även en 
anläggning för polyetenbeläggning av vätskeboard. 
 
Under 1970-talet minskade utsläppen av kvicksilver kraftigt från verksamheterna vid  
Skoghallsverken. Tidigare släpptes årligen tonvis med kvicksilver ut till Kattfjorden. Idag 
används en kvicksilverfri process, men något/några kilo kvicksilver per år kommer ändå ut 
från äldre delar av fabriksområdet genom diffusa utsläpp.  
 
Som en följd av de höga kvicksilverhalterna var tidigare fisk från Kattfjorden olämplig som 
föda – vattnet var svartlistat. Idag är fisken åter tjänlig som föda. Detta ”tillfrisknande”har 
skett under en relativt kort period – under det senaste årtiondet. De höga  
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kvicksilvermängderna finns nu i bottensedimentet och ju längre tiden går desto mer blir 
sannolikt detta kvicksilver överlagrat med sediment och därmed otillgängligt för det 
biologiska kretsloppet. 
 
 
Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

 
Riktlinjer 
 

• Miljödomstolen bör ompröva verksamheten vid Svenska Rayon. Detta bör enligt 
kommunen leda till: 
- minskade utsläpp av zink till vattnet,  
- minskade utsläpp av koldisulfid till luften,  
- minskad vattenpåverkan från tippen. 

 
 
 
2.7.3 ENSKILDA AVLOPP 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Huvuddelen av de bostäder som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk har någon 
form av enskild avloppsanläggning. I Karlstads kommun är det ca 4000 permanenthus som ej 
är anslutna till kommunala reningsverk. Utbredningen av dessa samt fritidsbebyggelse visas 
på en kommunöversikt i figur 2.7.2. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar över enskilda avlopp och är även 
tillståndsmyndighet för nya anläggningar. Enligt miljöbalken finns krav på längre gående 
rening än slamavskiljning, vilket innebär att slamavskiljaren måste kompletteras med t ex en 
markbädd eller infiltrationsanläggning. 
 
Tömning av slam från enskilda brunnar sker normalt en gång per år. Renhållningsverket har 
ett slamtömningsregister där alla enskilda avlopp bör finnas med. I dagsläget innehåller 
registret ca 3600 hushåll. En jämförelse mellan detta register och fastighetsregistret har inletts 
med syftet att se om det bor någon på de fastigheter som inte finns med i 
slamtömningssystemet. 
 
I Miljö- och hälsoskyddsnämndens register finns alla avlopp som har tillståndsprövats, 
anmälningsprövats eller varit föremål för tillsyn, i dagsläget 2550 st. Det förekommer alltså 
en differens mellan nämndens register och slamtömningsregistret på ca 1150 avlopp. Orsaken 
till denna stora skillnad är idag okänd. 
 
Miljökontoret har inventerat va-situationen i några fritidshusområden. Inventeringen visar att 
va-anläggningarnas standard och tekniska kvalitet varierar, speciellt är detta fallet när 
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fritidsfastigheterna har övergått till att bli permanentbostäder. I övrigt utförs endast kontroll 
av enskilda anläggningar i samband med nyanläggning eller ombyggnad.  
 
 
Påverkan 
 
Påverkan på vattenmiljöer från enskilda avlopp har huvudsakligen med läckage av 
växtnäringsämnen, främst fosfor, och bakterier att göra. Läckage av växtnäringsämnen i stor 
omfattning leder till övergödningsproblem i recipienten, vilket beskrivs närmare i kapitel 3.2. 
 
Ofullständigt renat avloppsvatten som når grundvattnet kan leda till att vattentäkter i närheten 
av avloppsanläggningen påverkas av bakterier och närsalter. Lokaliseringen av anläggningar 
för avlopp och vattenförsörjning inom ett område är därför mycket viktig. Förhöjda 
bakteriehalter i ytvatten inverkar på sjöns lämplighet för bad. 
 
Hur stort näringsläckaget blir från enskilda avloppsanläggningar beror bl a på 
reningsanläggningens standard, hur mycket den används, markens beskaffenhet och avståndet 
till närmaste vatten. Reduktionen av näringsämnen i avloppsanläggningar avtar med tiden, 
ganska rejält och mycket grovt kan fritidshusens utsläpp uppskattas till ca 25 % av 
permanenthusens. 
 
Av den källfördelningsanalys som SLU gjorde 1999 för tio avgränsade områden utmed 
Vänerstranden inom Karlstads kommun framgår det hur stor del av den fosfor som når 
respektive Vänerområde från landsidan som härstammar från enskilda avlopp. Resultatet 
visade på följande siffror: 
Lunnerviken 7 %, Bottenviken 25 %, Arnöfjorden 21 %, Knappsjöviken 28 %, 
Skattkärrsviken 35%, Alsterälven 29 %, Kroppkärrssjön – Välsvikstjärnet 2 %, Kattviken 32 
%, Dybottnen 15 %, Torsviken 10 %. 
Observera att dessa siffror inte säger något om hur stor total belastning respektive vik är utsatt 
för, utan bara hur stor andel av fosforflödet från land som kommer från enskilda avlopp. 
Siffrorna ovan visar att tillskottet från enskilda avlopp står för en icke försumbar del av 
näringsbelastningen till dessa vikar, varför förbättrad rening av enskilda avlopp kan ge relativt 
stora utsläppsreduktioner. 
 
 
Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

 
 
Riktlinjer 
 

•   Ι områden med risk för grund- och ytvattenpåverkan, som t ex lätta jordar bör i första 
hand avloppslösningar väljas som inte har utsläpp av wc-vatten i mark.   

 
• Hushåll med enskilda avlopp bör uppmanas att använda fosfatfria disk- och 

tvättmedel. 
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• Med tanke på det höga vattenstånd som rått i Vänern under vinterhalvåret 2000/2001 
bör nya vägledande principer tillämpas när det gäller lokalisering av vatten och avlopp 
i områden som är känsliga för förhöjda yt- eller grundvattennivåer. 

 
 
Åtgärder 
 

• En jämförelse görs mellan fastighetsregistret och renhållningsverkets 
slamtömningsregister (pågår). 

 
• Miljökontorets register över enskilda avlopp bör kompletteras, då det idag finns en 

stor differens mellan detta och renhållningsverkets slamtömningsregister. 
 

• En kontroll av enskilda avlopp där kunskap om standard saknas bör utföras. I första 
hand genomförs detta i områden där grundvattnet är mycket sårbart (framgår av 
SGU:s sårbarhetskarta) eller ytvattenrecipienten mycket föroreningskänslig (bl a 
kraftigt övergödda vatten, vatten som hyser känsliga arter eller vatten i närhet av 
badplats) samt i områden med stora arealförluster av fosfor (pekas ut i rapporten 
Skötselplan för Vänerstranden).  

 
• Μöjligheterna att ansluta enskilda avlopp för tätortsnära områden till kommunalt VA-

nät utan att behöva utöka kommunens verksamhetsområde bör utredas.  
 

• Åtgärdsprogram upprättas för att minska de enskilda avloppens påverkan på de mest 
övergödningsbelastade vänervikarna, Dybottnen och Arnöfjorden. 
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2.8 DAGVATTEN 
 

 
Vad är dagvatten ? 
 
Dagvatten har sitt ursprung i regn och snö. Nederbörden tar med sig föroreningar från luften 
och när den sedan faller på hårdgjorda ytor som vägar och tak ökar innehållet av föroreningar 
betydligt. Dagvattnet skulle kunna kallas för ”stadens tvättvatten”, eftersom det sköljer av 
gator, gårdsytor och byggnader innan det rinner ner i stuprör, gatubrunnar och ibland också i 
husdräneringar för vidare transport.  
 
I Karlstads kommun har vi till stora delar ett duplikat ledningssystem, dvs dagvattnet leds i 
särskilda ledningar och släpps ut i närmaste recipient utan rening. Tillförseln av föroreningar 
som följer med dagvattnet kan vara skadlig för vattenlevande organismer. 
 
I de delar där dagvattennätet ej är helt utbyggt har vi i stället ett kombinerat system där 
dagvattnet följer med spillvattnet till reningsverket.  
 
Dagvatten på spillvattennätet 
 
Att en del dagvatten går via spillvattennätet till reningsverket för rening, kan kanske ses som 
positivt ur reningsaspekt. Detta är dock ett bekymmer då dagvattnet dels stör det biologiska 
reningssteget genom sin sammansättning och sin stora flödesvarition och dels för med sig 
tungmetaller som blir kvar i det slam som man vill kunna återföra till jordbruket. Ett annat 
problem med att ha dagvatten kopplat till spillvattennätet är att ledningarna inte är 
dimensionerade för att klara det. Konsekvenser av detta är att det ibland uppstår bräddningar 
och översvämningar i samband med kraftiga regnväder. 
 
Separering av dagvatten 
 
VA-verket driver ständigt krav på separering av fastigheters dagvatten från 
spillvattenledningen. En separat förbindelsepunkt för dagvatten upprättas då vid respektive 
fastighet, men fastighetsägaren kan också välja att själv ta hand om sitt dagvatten inom 
fastigheten. Ibland ställs krav på att dagvattnet inom fastigheten skall tas omhand lokalt i en 
sk LOD-anläggning (lokalt omhändertagande av dagvatten) om markförhållandena så tillåter.  
 
I VA-verkets verksamhetsplan står att en plan för hantering av dagvatten skall tas fram. En 
plan för separering av dagvatten där man ser över hur mycket dagvatten som idag belastar 
spillvattennätet har påbörjats. En utveckling av den digitala nätmodellen (i Mouse) 
kombinerat med fältmätningar kommer att kunna ge en bild av var VA-verket ska göra de 
mest verksamma insatserna för att få bort belastningen av ovidkommande vatten på 
spillvattennätet. 
 
Beskrivning av de spillvattenområden inom Karlstads tätort som har en hög belastning av 
dagvatten 
Det pågående arbetet med en digital spillvattennätmodell för Karlstads tätort har indikerat att 
Västerstrands pumpstationsområde, inkl uppströms liggande pumpstationer, är de mest 
regnvattenbelastade i Karlstad (direkt belastning från ca 17 ha hårdgjorda ytor). En 
inventering av regnvattenbelastningen från hus på Romstad och Strand har genomförts med 
avseende på felkopplade gårds- och takytor. Inom dessa områden finns utbyggda 
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dagvattenledningar i de flesta gatorna, däremot har inte serviser upprättats till alla fastigheter. 
Krav på dagvattenanslutning ställdes ej i samband med utbyggnaden. De fastigheter som ej 
har separerade ledningar kommer efter inventeringen att få krav på sig att åtgärda detta. I ett 
första skede har krav ställts till ett 50-tal fastighetsägare som har en servis upprättad till 
fastigheten. Uppskattningsvis har man separerat bort 0,9 ha takytor i den första etappen. I 
nästa etapp kommer krav att ställas till fastigheter där dagvattenledning finns i gatan och 
servis kan upprättas. I den etappen kan dagvatten från ca 0,5 ha takytor kopplas bort från 
spillvattennätet. 
 
Väl känd sedan länge är den dagvattenbelastning som finns inom Älvkullen. Detta område 
saknar till stor del separata dagvattenledningar. Detta beror främst på svårigheten att finna ett 
utlopp till Klarälven som fungerar även vid höga älvnivåer, eftersom området är invallat. 
Området utreds och ombyggnad kommer att påbörjas under 2001 och samordnas med 
fjärrvärmeutbyggnad i området. Lösningen som valts innebär att en pumpstation kommer att 
anläggas för avledning av dagvatten till Klarälven. 
 
På Kroppkärr och Lorensberg måste det pågående separeringsarbetet fortsätta för att uppnå 
det av Kommunstyrelsen uppsatta målet att inga planmässiga bräddningar från spillvattennätet 
får ske till Kroppkärrssjön. Området är fortfarande för hårt belastat av regnvatten på 
spillvattennätet för att tillfredsställande säkerhet mot källaröversvämningar ska råda. 
 
Den digitala nätmodellen visar också på att stora ytor på Örsholmen (industriområde) är 
anslutna till spillvattennätet (ca 5 ha). Om detta vatten kommer från gator eller gårdsytor kan 
man befara att detta vatten tidvis kan innehålla höga halter av tungmetaller. 
 
Pumpstationen Elverum på Lamberget är relativt kraftigt belastad av snabbt regnvatten vilket 
kan misstänkas komma från felkopplade ytor på närliggande industrifastigheter. 
 
Smärre gatuytor och gårdsytor i Tingvallastaden belastar idag spillvattennätet och kan inte 
utan stora ekonomiska insatser frigöras från detta. 
 
Områdena i nordöstra Karlstad har enligt den digitala nätmodellen små belastningar av 
dagvatten på spillvattennätet. 
 
Dagvattensituationen i övriga tätorter 
För kransorterna pågår arbete med upprättande av digitala nätmodeller. Erfarenhetsmässigt 
kan konstateras att vid normala grundvattenstånd är reningsverken i samtliga kransorter utom 
Skåre känsliga för ovidkommande vatten vid regn och snösmältning. Större trafikytor syns ej 
vara anslutna till spillvattennätet. Merparten av tillskottsvattnet kommer sannolikt från tak, 
gårdar och husdräneringar. 
 
I Skattkärr har det under flera år förekommit stora bräddningar till följd av stor belastning av 
tillskottsvatten. En stuprörsinventering har utförts under 2000 som ska leda till klarhet i hur 
mycket takytor som belastar spillvattennätet. 
 
 
Dagvatten på dagvattennätet 
 
Förutom att vatten leds bort via spillvattennätet leds också en stor mängd vatten bort via 
dagvattennätet. Dagvattnet forslas i de flesta fall bort från avrinningsytan via en  
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rännstensbrunn eller stuprörsledning som i sin tur är kopplad till en dagvattenledning som 
leder vattnet vidare ut i närmaste recipient. Dagvattenrecipienterna finns markerade på 
kartorna i kapitel 4. Detta sker utan någon form av biologisk rening. På en del håll rinner 
dagvattnet ut i ett dike och då kan en liten reningseffekt fås. Vid Nobelgymnasiet på Rud 
grävdes i början av 1980-talet några dammar som utjämningsmagasin för dagvatten med syfte 
att avlasta recipienten Kroppkärrssjön. Här sker både en sedimentation av partiklar som 
vattnet för med sig och en biologisk rening av vattnet. Vid Karlstads universitet på 
Kronoparken anläggs för närvarande ett annat fördröjningsmagasin för dagvatten med främsta 
syfte att förhindra ökad erosion i en bäckravin till följd av ökade dagvattenflöden. 
 
Påverkan 
 
Dagvatten som förs utan rening till en recipient kan komma att skada recipienten genom 
chockbelastning och tillförsel av vattenföroreningar. På många håll leds dagvattnet bort från 
sitt avrinningsområde, vilket innebär en minskad återföring av vatten till marken. Detta kan 
bidra till en lägre grundvattennivå, vilket i sin tur kan leda till sättnings- och 
vegetationsskador i vissa områden. (Exempel Våxnäs handels- och industriområde)  
 
I VA-verkets verksamhetsplan sägs att man ska satsa på en bra miljö genom att använda 
tekniska lösningar som minimerar föroreningar till recipienter och som sluter det ekologiska 
kretsloppet. Arbetet har inletts med en översiktlig inventering av hur hanteringen av 
dagvattnet ser ut idag. 
 
Dagvattensystemet i Karlstads tätort idag 
 
Det separata dagvattensystemet i Karlstads tätort kan lätt delas in i mindre delsystem efter 
stadsdelsgränserna. Delsystemen kan i sin tur delas in i mindre system som består av ett antal 
brunnar och ledningar som binds samman till ett ledningsnät som mynnar i en eller flera 
utloppspunkter. De flesta systemen har ett direkt eller indirekt utlopp i Vänern. De delsystem 
som ligger långt ifrån recipienten tenderar att bestå av ett ganska stort komplext system med 
få utloppspunkter medan de delsystem som finns nära recipienten består av ett antal mindre 
system med flera utloppspunkter. 
 
Att Karlstads tätort till stora delar är uppbyggt i Klarälvens deltaområde gör att avståndet till 
recipienten sällan är långt. Detta gör att det också kan vara svårt att sätta in reningsåtgärder 
beroende på svårigheter att hitta plats för detta i den befintliga stadsstrukturen. Inom 
Karlstads tätort finns ca 330 st utlopp till recipient. Recipienter som är hårt belastade av 
dagvatten är bl a Kroppkärrssjön, Välsvikstjärnet och Kattviken. Den pågående utredningen 
om föroreningsbelastning kan komma att peka ut ytterligare ett antal recipienter som får ta 
emot starkt förorenat dagvatten. 
 
Dagvatten i form av snö 
 
Snötäcket har i stora delar av Sverige en väsentlig betydelse för vattenomsättningen och ger 
avrinningen dess årstidsvariation. För att skapa en säker trafikmiljö samt minska belastning på 
spill- och dagvattennät, röjs gator, motorleder m.m. från kvarliggande snö. Snön transporteras 
till ett antal snödeponier runt om i kommunen. Ur miljösynpunkt är det viktigt att hantering av 
deponerad snö sker på bästa sätt, då innehållet av föroreningar kan orsaka skada på miljö och 
hälsa. 
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Undersökningar som gjorts av bl a vägverket visar att det inte enbart är avgaser som förorenar 
i närheten av biltrafik. En mindre känd aspekt genom vilken bilism påverkar vår miljö är 
slitage från däck och vägar. Varje år slits 365 000 ton vägbeläggning, samt 9000 ton 
däckmaterial bort på vägarna i landet. Medan snön ligger på marken ackumuleras 
föroreningar som kadmium, zink och bly, vilket härrör från ovan nämnda slitage. Även 
vägsalt har visat sig kunna förorena, då klorid och natriumjoner i allt för höga koncentrationer 
når vattentäkter via smält- och regnvatten.  
 
Snö är som regel mer förorenad än regn när det når marken. Det beror på snöflingans stora 
specifika yta, vilket medför att en större mängd föroreningar kan adsorberas till dess yta. Hur 
hög koncentrationen av ämnen blir beror på halten av föroreningar i atmosfären, 
bilintensiteten i det område snön blir liggande, tid och temperatur. Utredningar om 
snödeponiers miljöpåverkan är mycket sparsam och det är först nu frågeställningen och 
problematiken uppmärksammats. Den forskning som gjorts visar att markområden som 
används till deponering av snö kan bli allvarligt förorenade, då endast 10 % av föroreningarna 
följer med smältvattnet från platsen. Då deponiernas läge i allmänhet väljs med tanke på en 
god avrinning, kan även recipienten skadas när föroreningar ackumuleras i näringskedja och 
sediment. 
 
Den gatusand som blir kvar efter snösmältning innehåller även den många föroreningar, och 
bör hanteras på lämpligt sätt. Den kan klassas som avfall om den uppfyller kriterierna i 
miljöbalken kap 15 § 1. Det är dock mindre troligt att den kan betraktas som farligt avfall. 

 
 
Dagvattnets innehåll och krav på rening 
 
Historiskt sett har man inom kommunen inte brytt sig så mycket om vad dagvattnet innehåller 
utan låtit det gå ut i recipienten orenat. Detta kommer inte vara ett acceptabelt framtida 
synsätt. Föroreningshalterna i dagvattnet har alltmer kommit att uppmärksammas. Karlstads 
kommun skall enligt VA-verkets syn inte ha en lägre miljöprofil än de främsta kommunerna i 
landet. Detta leder därför till högre krav på rening av dagvatten. Den senaste tiden har VA-
verket blivit uppmärksammade på att det finns möjligheter att ställa krav på det dagvatten 
som ansluts till det kommunala dagvattennätet. Utsläpp av dagvatten får inte innehålla mer än 
3 mg/l alifatiska kolväten – t ex olja. Oljeavskiljare kan därför bli ett måste på större 
parkeringar etc. 
 
Dagvatten kommer från områden med mycket varierad sammansättning och stor variation i 
innehåll som följd. Mätningar av föroreningsmängder är komplicerade, beroende dels på att 
flödena är mycket varierande, särskilt när vattnet kommer från hårda ytor, och dels på att 
föroreningsinnehållet visar stora variationer både över året och under ett regntillfälle. 
Kostnaderna och svårigheterna att ta representativa prover har gjort att det finns ganska få 
värden för dagvattnets föroreningsinnehåll, och spridningen på värdena är i allmänhet stor. 
Alla uppgifter om de föroreningsmängder som transporteras med dagvatten ska därför ses 
som närmevärden som mycket väl kan vara hälften eller det dubbla av de verkliga värdena. 
För att förenkla beräkningar av föroreningstransporter, görs en grov indelning av områdena i 
olika typområden och sedan används schablonvärden för de föroreningsmängder som kommer 
från respektive typområde.  
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Källor till föroreningar i dagvattnet 
 
För att kunna minska föroreningsinnehållet i dagvattnet är det viktigt att veta varifrån 
föroreningarna kommer. En uthållig utveckling innebär i första hand en begränsning av 
tillförseln redan vid källorna.  
 
I takt med att direkta utsläpp från framför allt industrier har minskat har de diffusa källorna 
ökat i betydelse. De diffusa utsläppen från luftföroreningar, trafik och byggnadsmaterial är 
svårare att identifiera och kontrollera än direkta punktutsläpp. 
 
Tabell 2.8.1. Några exempel på källor till metaller i dagvatten. 

Exempel på källor till metaller i dagvatten 

Bly Trafikytor (bensin) 

Koppar Tak, korrosion av byggnadsmaterial, trafikytor 

Trafikytor, stuprör, lyktstolpar, vägsalt, galvaniserade ytor 
som bilkarosser, takplåt 

Zink 

Färgämnen, överdrag på stål och legeringar med låg 
smältpunkt, genom korrosion av zinkmaterial, bilar 

Kadmium 

Krom Däckslitage, dubbar, korrosion av bildelar, skor 

Källa: VAV rapport 1994-06 (Tomas Larm)  
 
För att kunna göra en bedömning av var vi har de största föroreningsbelastningarna i 
dagvattenutloppen inom Karlstads tätort inklusive Skattkärr har en översiktlig utredning 
påbörjats. Området som kartläggs har begränsats till tillrinningsområdet för Sjöstads 
reningsverk. I utredningen sker en teoretisk kartläggning av föroreningsbelastning i de olika 
delavrinningsområdenas utsläppspunkter. Med utgångspunkt från utredningen kommer sedan 
bedömningar och prioriteringar att göras utifrån var reningsåtgärder gör störst nytta. 
 
Biologisk rening av dagvatten 
 
Hittills har dagvattnet setts som ett i princip rent vatten som inte behöver renas och det kan 
säkert vara sant i många fall, men där möjlighet finns att biologiskt rena vattnet till en viss 
grad bör den möjligheten övervägas, för att erhålla en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
med hänsyn till miljön. 

 
Biologisk rening av dagvatten kan ske genom anläggning av ett våtmarksområde innehållande 
dammar och öppna diken. Det minskar både flödesbelastningen och föroreningshalten till 
recipienten. Genom att låta vattnet passera vegetationsbevuxna, öppna diken eller över andra 
typer av grönstrukturer kan en reduktion av närsalter (kväve och fosfor) fås och föroreningar 
(t ex tungmetaller) kan fastläggas i marklagren. I våtmarken får vattnet rinna utspritt och 
avskiljning av lösta föroreningar sker genom växtupptag. I dammen sker filtrering, algupptag, 
mikrocellsaktivitet och adsorption.  
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Om in- och utlopp i en sådan damm förses med regleringsmöjlighet kan dammen även 
tjänstgöra som utjämnings- och fördröjningsmagasin för dagvattnet. Det slam som ansamlas 
på botten av dammarna rensas bort vid behov.  
 
Att synliggöra vattnet ökar dessutom människors förståelse för kretsloppet och utgör ett 
positivt inslag i närmiljön.  
 
 
Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

• Inga sjöar och vattendrag skall ta skada pga dagvattenbelastningen 
• Dagvattnet skall i hela kommunen separeras från spillvattennätet. 

. 
Riktlinjer 
 

• Hårdgörandet av ytor bör minska. 
 

• För att avlasta recipienterna bör naturliga reningsprocesser av dagvatten utnyttjas i 
högre grad. En ökning av öppna diken/kanaler istället för underjordiska ledningar är 
önskvärt. 

 
• Inga snödeponier skall tillåtas inom vattentäktsområden/skyddsområden för 

vattentäkter. 
 
Icke förorenat dagvatten 

• Hänsyn ska tas till den naturliga vattenbalansen och recipientens känslighet. 
• Dagvatten bör i största möjliga utsträckning omhändertas lokalt inom planområdet 

genom fördröjning i befintliga/nyskapade diken, våtmarker, dammar och dylikt eller 
om markförorening ej föreligger genom infiltration. 

• Om lokalt omhändertagande av dagvatten ej går att genomföra bör möjlighet till 
utjämning/fördröjning av dagvattenavrinningen finnas före utsläpp i dagvattenledning 
och recipient.   

 
Förorenat dagvatten 

• Dagvatten från starkt trafikerade ytor bör inte utan rening föras till mark, vattendrag 
eller avloppsreningsverk. Även dagvatten från trafikytor med mindre trafik kan 
behöva renas om det leds ut i en känslig recipient. 

• Dagvatten från parkeringsytor och parkeringshus bör genomgå oljeavskiljning. 
Undantag kan göras då det gäller ett litet antal parkeringsplatser på en utomhusyta och 
avledning sker mot en mindre känslig recipient. 
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• För dagvatten från tätbebyggelse gäller att källan till föroreningen i första hand bör 
åtgärdas. Miljöanpassade takmaterial och fogmassor bör användas. Koppartak, 
förzinkade ytor utan täckskikt och PCB-haltiga fogmassor ska inte användas. 

• Dagvatten från industriområden som trafikeras med tunga fordon bör behandlas i 
oljeavskiljare. Bensinstationer ska ha separat oljeavskiljare för dagvatten. I övrigt får 
risken för utsläpp av kemikalier avgöra hur dagvattenhanteringen utformas.  

Ovanstående punkter gäller även för befintligt vägnät inom och i anslutning till 
planområdet. 

 

Åtgärder 
 

• En dagvattenhanteringsplan för kommunen håller på att tas fram (pågår). 
 
Förorenande verksamhet 

• Kommunen informerar hushållen om biltvättning. Det bästa sättet att tvätta bilen är att 
tvätta den vid en ny eller ombyggd biltvättanläggning som har ett eget reningssystem 
för tvättvattnet. Där avskiljs en stor del av oljeföroreningar och tungmetaller. 
Tvättvattnet återanvänds, vilket gör att förbrukningen av både vatten och kemikalier 
minskar. En genomgång av Karlstads olika biltvättanläggningar har gjorts. Krav ställs 
på intern rening av tvättvatten vid ny-/om- eller tillbyggnad (SNV Allmänna Råd 
96:1). 

 
• Rekommendationer skall ges till alla bilägare om vad som gäller vid biltvätt.  

 
• Gränsvärden skall tas fram för hur höga metallhalter fastighetsägaren får släppa ut till 

dagvattennätet.  
 
Ansvarsfördelning 

• En översyn ska göras av vilken avdelning inom Tekniska Verken – Gatu/Park eller 
VA-verket - som skall ansvara för dagvattenhantering i form av diken, dammar, 
brunnar etc. För närvarande är det många åtgärder som inte kommer till stånd då 
ansvarsfördelningen är otydlig. Vem betalar - skattekollektivet eller VA-kollektivet? 

 
LOD 

• Lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt identifieras och 
reserveras redan i de fördjupade översiktsplanerna. Uppföljning av behovet av ytor för 
dagvatteninfiltration skall sedan ske i efterföljande planprogram och detaljplaner. Att 
ta hand om dagvattnet lokalt och att ge naturen en chans att biologiskt rena 
dagvattnet innan det släpps ut, måste bli en självklarhet då nya områden planeras och 
anläggs. 

 
Dagvattenavledning - gata 

• Möjligheten att plocka bort gators kantstenar för avledning i dike vid sidan istället för 
i dagvattenledning bör undersökas. 

 
• För rännstensbrunnar som ligger i gatumark bör en skötselplan tas fram där man med 

ett visst intervall går över och rensar brunnarna så att detta inte bara sker när problem 
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redan uppstått. Den ansamling av tungmetaller som skett i bottenslammet av brunnen 
fås bort och risken för att det spolas ut vid kraftigt regn minskar.  

 
 
Ledningsnätet 

• Krav på separering av dagvatten kommer att drivas över hela Karlstad, stadsdel för 
stadsdel. Krav ställs också vid omläggning av ledningar i gata, vid bygglovsansökan 
av ny- eller om/tillbyggnation eller vid detaljplaneändring. 
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2.9 VATTENREGLERING 
 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Reglering av vattendrag och sjöar har skett i olika former och med olika syften under många 
hundra år. De första vattenkraftanläggningarna i Sverige kom till under 1100-talet i form av  
s k skvaltkvarnar. Den egentliga utbyggnaden av vattenkraften kom dock inte igång förrän i 
början av 1900-talet och i stor skala har utbyggnaden skett främst efter andra världskriget. 
Under 1700-talet sänktes många sjöar för att få ökad tillgång till odlingsbar mark. Några 
exempel i Karlstads kommun är Björklången nordväst om Molkom, Södra Hyn och Södra 
Barsjön. Av samma orsak har också vikar och våtmarker vallats in, vilket man bl a kan se 
utmed vänerstranden vid före detta Knappsjön och norra Arnön. Vattenkraften genererar idag 
ungefär hälften av den el som förbrukas i Sverige. Vad gäller utnyttjandegraden så är omkring 
70 % av den totala potentialen i Sverige redan utnyttjad. I Värmland är motsvarande siffra 
mer än 90 % och i Karlstads kommun kan man egentligen bara prata om ett par längre 
oreglerade strömsträckor, dels i Ölman och Svartån i kommunens östra del och dels i 
Byckelsälven öster om Molkom. 
 
I augusti-september 2000 gjordes en översiktlig inventering av kända dammar i Karlstads 
kommun, totalt 37 stycken (figur 2.9.1och tabell 2.9.1.). Några av dessa visade sig vara mer 
eller mindre raserade och i dagsläget finns 23 kända funktionella regleringsdammar i 
kommunen. Det finns 7 vattenkraftverk som är i drift samt ett vattendrivet sågverk som 
restaurerats av en hembygdsförening och drivs av kulturhistoriskt intresse vid vissa tillfällen. 
För närvarande pågår domstolsförhandlingar om nyuppförande av ytterligare ett 
minikraftverk. Övriga dammars syften är i de flesta fall regleringsdammar till kraftverk 
nedströms alternativt före detta verksdammar eller regleringsdammar till före detta verk. Tre 
fördämningar upprätthåller spegeldammar av värde för den intilliggande boendemiljön, i 
Björntjärn har dagens dämning till främsta syfte att hålla kvar utplanterad ädelfisk i tjärnen 
och i Kroppkärrssjön regleras utloppet för att undvika längre lågvattenperioder med kraftig 
vegetationsutbredning som följd. Några av de dammar där dammluckorna är borta och aktiv 
reglering upphört, utgör ändå vandringshinder för fisk genom att höga fundament i sten eller 
betong finns kvar. 
 
Tabell 2.9.1. Befintliga regleringsdammar inom Karlstads kommun, deras syften och 
egenskaper. Siffrorna hänvisar till kartan i figur 2.9.1. 

 Dammens namn Syfte / Status Vandrings- 
hinder för fisk 

Norsälvens avrinningsormåde 
1 Edsvalla kraftverksdamm Ja 

Klarälvens avrinningsområde 
2 Gräsmången regl.damm för kraftverk Ja 
3 Östanås sågdamm helt raserad Nej 
4 Älvsbacka regl.damm för kraftverk Ja 
5 Kvarndammen helt raserad Nej 
6 Tegelbruksdammen helt raserad Nej 
7 Ö Örten regl.damm för kraftverk Ja 
8 Tidafors spegeldamm, regl.damm för kraftverk Ja 
9 Tjärnshyttan kraftverksdamm Ja 
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10 Kroppkärrssjön undvika långvariga lågvattenförhållanden för 
att förhindra kraftig vegetationsutbredning 

Ja 

Alsterälvens avrinningsromåde 
11 Horssjön f d regl.damm för kraftverk, dammluckor 

saknas 
Nej 

12 Sågtjärnsdammen helt raserad Nej 
13 Björntjärn vandringshinder för utplanterad ädelfisk, f d 

regleringsdamm för kraftverk, dammluckor 
saknas, fundament kvar 

Ja 

14 Herråns kraftstation f d kraftverksdamm, dammluckor saknas Ja 
15 Acksjön kraftverksdamm Ja 
16 Mången regl.damm för kraftverk Ja 
17 Lilla Böckeln regl.damm för kraftverk Ja 
18 Stora Böckeln regl.damm för kraftverk Ja 
19 Lindfors gård övre f d spegeldamm, själva dammen helt raserad, 

höga stenfundament kvar 
Ja 

20 Lindfors gård nedre spegeldamm, regl.damm för kraftverk Ja 
21 Hökebrohammar f d kvarndamm, dammluckor saknas Nej 
22 Blombacka övre kraftverksdamm Ja 
23 Blombacka nedre regl.damm för kraftverk, f d kraftverksdamm Ja 
24 Molkoms bruk kraftverksdamm Ja 
25 Norums gård en f d kraftverksdamm och en intakt 

regleringsdamm ca 100 m uppströms 
Ja 

26 Forsnäs sågverksdamm samt regleringsdamm för 
kraftverk 

Ja 

27 Alstrum kraftverksdamm, regl.damm för kraftverk Ja 
28 Gunnerud regl.damm för kraftverk Ja 
29 Alster kraftverksdamm Ja 

Glummans avrinningsområde 
30 Såtångs kvarn f d kvarndamm Ja 
31 Drögsforsen f d sågverksdamm, höga betongfundament, 

ingen aktiv reglering idag 
Ja 

32 Annefors spegeldammm, f d sågverkdamm samt 
regl.damm för f d krafverk 

Ja 

33 Mölntorp f d kraftverksdamm, dammluckor saknas Nej 
Ölmans avrinningsområde 
34 N Ölmhult f d kvarndamm, helt raserad Nej 
35 Lövstadfors f d verksdamm, dammluckor saknas, men 

fundament kvar 
Ja 

Svartåns avrinningsområde 
36 Gummerudssågen f d sågverksdamm, helt raserad Ja (naturligt) 
37 Myrom spegeldamm, f d kraftverksdamm,  

intakta dammluckor, kraftverk helt raserat 
Ja 

 
 
Både för att få anlägga en regleringsdamm och för att ta bort en gammal damm eller ändra 
regleringen krävs tillstånd från miljödomstolen (tidigare vattendomstolen). 13 av dammarna 
inom kommunen har lagligförklarats i domstol. Åtta har haft flottledsdomar, men samtliga 
flottleder inom kommunen är idag avlysta. 
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Enligt Skogsvårdsstyrelsens inventeringsprojekt Skog & Vatten finns ytterligare 21 hindrande 
dammar i vattendrag inom kommunen samt 21 dammar som inte bedöms hindrande för fisk 
och andra bottendjur. De flesta av dessa dammar är belägna i små bäckar och deras karaktär 
och syften har ej dokumenterats. 
 
Ägoförhållandena är med ett undantag kända för samtliga funktionella dammar. Karlstads 
kommun äger en damm medan övriga är i privat ägo. De statliga bidrag till småskalig 
vattenkraft som riksdagen beslutade om 1997 och sedan dess har varit möjliga att söka har 
medfört tre ansökningar inom Karlstads kommun. 
 
 
Påverkan 
 
Reglering av vattendrag 
 
Artsamhället i ett vattendrag skiljer sig från det som finns i en sjö genom särskilda 
anpassningar till strömmarna hos såväl växter som bottendjur och fiskar. Vissa fiskarter, ofta 
konkurrenssvaga sådana som exempelvis elritsa, bäcköring och simpor, lever hela sitt liv i 
vattendrag och kan snabbt bli utkonkurrerade om de hamnar i ett sjöekosystem med gädda, 
abborre och mört. Vattendragen tjänar också som barnkammare för de fiskarter, t ex lax och 
storöring, som vandrar upp i strömmande vatten för att leka. Stränderna utmed ett oreglerat 
vatten är mycket artrika och utgörs av flera zoner med olika fuktighet, var och en med ett 
artsamhälle anpassat till de naturliga vattennivåfluktuationerna. 
 
När flödet i ett vattendrag regleras påverkas naturligtvis livet både i vattnet och längs 
stränderna på en rad sätt. Dammar utgör fysiska vandringshinder för fisk och bottenlevande 
organismer. Det kan få till följd att fiskar stängs ute från sina lekplatser uppströms och inte 
kan reproducera sig eller att olika populationer av en art isoleras från varandra med ökad risk 
för inavel som följd. 
 
Regleringen av ett vattendrag innebär också att den naturliga växlingen mellan forsar, fall, 
strömmar och sel suddas ut. I vattenmagasinen uppströms kraftverken däms värdefulla 
strandområden över samtidigt som ekosystemet under vattenytan förändras kraftigt. De arter 
som kännetecknar ett rinnande vatten försvinner och ersätts därmed av sjölevande arter. 
Överdämningen kan medföra omfattande stranderosion med instabila stränder och utlakning 
av näringsämnen som följd. Då vattenhastigheten avtar stiger också temperaturen.  
 
Torrläggning av vattenfåror nedströms kraftstationerna medför förstås ödesdigra 
konsekvenser, men även stora variationer i vattennivå kan leda till negativa effekter, särskilt i 
strandzonerna. Det är inte många arter som klarar att leva stundom flera meter under 
vattenytan och stundom på en solig och exponerad strand. 
 
Flödets naturliga årstidsväxlingar sätts också ur spel, då högvattenflöden ofta inträffar vid en 
annan tid på året än vad som är normalt, eftersom flödet styrs av elbehovet i samhället i stället 
för av nederbörd och snösmältning. Fiskens lekvandring kan försvåras av det ändrade flödet. 
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Sjöreglering 
 
Reglerade sjöar utgör ofta vattenmagasin för kraftverken nedströms eller så har regleringen 
kanske skett med syfte att vinna jordbruksmark. Regleringseffekterna i en sjö skiljer sig något 
jämfört med vattendragen. I sjöar, liksom i större åar och älvar, växer mer vattenväxter, 
framför allt vass, än i mindre bäckar. Reglering av vattennivån kan innebära att de naturliga 
vattennivåfluktuationerna under året jämnas ut och då får vegetationen lättare att breda ut sig. 
Detta missgynnar fågelarter knutna till öppna strandängar och kan blockera lek- och 
uppväxtområden för fisk. 
 
Reglering kan också leda till en ökad, men förändrad nivåvariation. Normalt inträffar 
högvatten på våren efter snösmältningen, då det inte förekommer någon växtproduktion i 
vattnet. I ett dammagasin sänks vattennivån under vintern för utvinnande av vattenkraft. 
Torrläggning och isens nötning i strandområdet skadar växterna. I vattenmagasin där det 
förekommer en daglig nivåförändring (s k on/off-drift) sköljs finpartikulärt material bort, 
vilket hindrar växterna från att få fäste. Dessa magasin saknar i stort vegetation inom det 
reglerade strandområdet. 
 
Invallningsföretag 
 
Invallningar har bidragit till att minska våtmarksarealen och utplåna översvämningsstränder 
till nackdel för många arter som är beroende av dessa miljöer. 
 
Kulturvärden vid vattenreglering 
 
Det kan finnas kulturvärden knutna till äldre dammar och detta måste beaktas vid planeringen. 
 
 
Mål 
 
 

• Intrång för energiutvinning i områden som är värdefulla för naturvården, 
kulturmiljövården och friluftslivet görs inte om detta riskerar att skada 
bevarandevärdena. 

 
• Vattenregleringens negativa effekter på natur-, kultur- och friluftsvärden hos 

kommunens vattentillgångar skall minska. 
 
 
Riktlinjer 
 

• Ingen ny vattenreglering som innebär ökad exploatering av naturmiljön bör tillåtas. 
 

• Befintlig reglering bör ske med största möjliga miljöhänsyn, vilket bl a innebär att en 
rimlig minimivattenföring ska finnas under hela året i samtliga vattendrag. Mer 
naturliga vattenståndsvariationer över året ska eftersträvas. 

 
• Det ska finnas en strävan i kommunens arbete att återskapa värdefulla 

våtmarksområden som påverkats av reglering. 
 
 

 119



Åtgärder 
 

• Fisk- och bottenfauna i vattendrag påverkade av reglering bör inventeras. Om fisk 
vandrar upp i vattendragen eller om det finns stationära bestånd av strömvattenlevande 
arter som fragmenterats i delpopulationer skall dammar som saknar funktion eller 
höga kulturvärden, men utgör vandringshinder rivas. I sådana fall skall kommunen i 
samarbete med länsstyrelsen driva frågan om omprövning av gamla domar. 

 
• Kommunen bör se över befintliga dammar för att klargöra hur miljöanpassningar, som 

krav på minimitappning, fiskvägar etc., kan förbättras. Platser där kommunen idag 
känner till att regleringen bör ske med större hänsyn till andra intressen är 
Gräsmången, Östra Örten, Mangen och Prostgårdsälven.  

 
• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i några 

strömmande vatten påverkade av reglering startar under 2001 (planerat). 
 

• Kommunen bör se över befintliga sjösänknings- och invallningsföretag med målet att 
om möjligt återskapa värdefulla våtmarksområden som påverkats av reglering. 
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2.10 BEVATTNING 
 
 
Vatten pumpas upp ur sjöar, vattendrag och grundvatten och nyttjas av människan på flera sätt 
utöver dricksvattenförsörjning. I detta kapitel under rubriken bevattning behandlas dels det vi 
främst kopplar samma med rubriken, dvs bevattning av villaträdgårdar, parker, kyrkogårdar, 
idrottsanläggningar och jordbruk, men även nyttjandet av vatten för släckning av bränder och 
processvatten för industrin. Bevattning förekommer inom hela kommunen för 
jordbruksändamål, industri (främst sågverk), idrottsplatser, kyrkogårdar och villatomter. De 
naturvatten som nyttjas som bevattningskällor finns markerade på kartorna i kapitel 4. 
 
För upptagande av vatten måste man ha tillstånd från vattenrättsägaren och vid upptag av 
stora mängder krävs tillstånd av miljödomstolen. 
 
 
Mål 
 

• Vatten för bevattning av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas tillgängligt för de 
bevattningsverksamheter som beskrivs i detta kapitel. 

 
• Uttag av vatten för bevattning ska ske på ett sätt som inte inverkar menligt på källans 

vattennivå eller vattenkvalitet. Vid uttag av vatten för bevattning måste hänsyn tas 
förutom till vattentillgången även till andra förhållanden vid källan, den biologiska 
mångfalden mm.  

 
 
 
2.10.1 VILLATRÄDGÅRDAR OCH PARKER 
 
Det totala antalet bevattningsanläggningar som finns inom kommunen är inte känt, men inom 
planlagda områden där kommunen ansvarar för gatu- och parkmark och anläggningarna berör 
dessa marker finns tillstånd från eller avtal med kommunen (tekniska verken). Tillstånd av 
markägaren krävs för att ianspråktaga allmän mark. I tabell 2.10.1 finns en sammanställning 
över de bevattningsanläggningar med syfte att försörja villaträdgårdar med vatten som är 
kända av kommunen genom att de har tillstånd från tekniska verken samt vilka 
bevattningskällor som används. 
 
Tabell 2.10.1. Av kommunen kända anläggningar för bevattning av villaträdgårdar samt 
bevattningskällor. 
Område Antal anläggningar Bevattningskälla 
Karlstad tätort ca 60 Klarälven, Kroppkärrssjön, Rudstjärnet, Svinbäcken 
Vålberg ca 8 Norsälven 
Skåre ca 13 Stodenetjärnet, Torpnoret, Skårenoret 
Vallargärdet ca 2 Alsterälven 
Molkom ca 4 Molkomssjön 
Skattkärr ca 4 Vänern 
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Påverkan 
 
Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget 
hot mot vattentillgångarna. Uttaget är i allmänhet litet och bevattningskällorna i de flesta 
fallen relativt stora. 
 
 
2.10.2 KYRKOGÅRDAR 
 
I tabell 2.10.2 anges vilka källor som används för bevattning av kyrkogårdarna inom 
Karlstads kommun.  
 
Tabell 2.10.2. Bevattningskällor för kyrkogårdarna inom Karlstads kommun. 

Bevattningskälla Kyrkogårdar 
kommunalt kranvatten Norra kyrkogården och Mosaiska kyrkogården i Karlstad, 

Segerstad 
Klarälven Östra och västra kyrkogården i Karlstad, Grava 
Stordiket Östra Fågelvik 
Norsälven Nor 
Ö Örten Älvsbacka 
Borssjön Nyed 
Alsterälven Alster 
Glumman Väse 
 
Bevattningsbehovet varierar ganska mycket mellan olika år beroende på 
nederbördsförhållanden. Under perioder när bevattning behövs, tas som exempel ca 300 m3 
/dygn till norra kyrkogården i Karlstad. Den totala förbrukningen av kranvatten som användes 
av kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad (norra kyrkogården och mosaiska kyrkogården) under 
1998 var 33 800 m3 och 1999 19 700 m3. Bevattningsbehovet här kommer att minska till följd 
av att man ordnat med rabatter som i högre grad suger upp vatten. För ca 20 år sedan fördes 
en diskussion om att ta vatten från Kroppkärrssjön till bevattning, men tillstånd gavs ej, 
eftersom detta skulle krävt ledningar genom både berg och bostadsområden. 
 
Segerstads kyrkogård använder kommunalt vatten, men har mycket liten vattenförbrukning. 
Bevattning av gräsmattor brukar inte förekomma och självvattnande blomlådor används. 
 
Övriga kyrkogårdar tar sitt vatten från sjöar eller vattendrag och för dessa finns inga uppgifter 
på hur mycket bevattningsvatten som tas ut.  
 
Påverkan 
 
Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget 
hot mot vattentillgångarna. 
 
Användningen av kommunalt kranvatten för bevattningen utgör inte heller något problem, 
eftersom det befintliga ledningsnätet är överdimensionerat och behöver spolas ur med 
undantag för Väse. 
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2.10.3 FRITIDSANLÄGGNINGAR 
 
En hel del vatten används till fritidsanläggningar i form av bevattning av fotbollsplaner och 
golfbanor, simhallar och konstfrusna isanläggningar. Huvuddelen tas som kommunalt 
kranvatten och endast en liten del bevattningsvatten tas från naturvatten. Totalt används  
ca 70 000 m3 kranvatten per år till kommunens fritidsanläggningar. De största användarna är 
Sundsta badhus, Skutberget och Färjestad ishall. Önskvärt vore att använda vatten från 
Klarälven till att spola isen i Färjestadhallen med. Detta skulle dock kräva investering i en 
reningsanläggning. 
 
Klarälven används för bevattning av Tingvalla och Örsholmens idrottsplatser, Ilandatjärn 
nyttjas för Ilanda idrottsplats och Norvalla ishall i Vålberg nyttjar en närbelägen bäck för 
kylning av kylkompressorer.  
 
Påverkan 
 
Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget 
hot mot vattentillgångarna. 
 
Användningen av kommunalt kranvatten för bevattningen utgör inte heller något problem, 
eftersom det befintliga ledningsnätet är överdimensionerat och behöver spolas ur med 
undantag för Väse. 
 
 
Mål 
 

• Vid de anläggningar där konstbevattning är nödvändig för verksamheten upprättas 
kontinuerligt en tydlig miljö- och energidokumentation. 

 
• Det ska finnas en balans mellan dels hög kvalitet på gräsplanerna och dels en god 

hänsyn till miljö och energiförbrukning. 
 
 
Åtgärder 
 

• Fritidsförvaltningen bör initiera en undersökning där möjligheten att använda sig av 
närliggande sjö/älv/å-vatten för bevattning utreds. 

 
 
 
2.10.4 JORDBRUK 
 
Bevattning inom jordbruket förekommer i stort sett endast på odlingar av potatis, grönsaker 
och jordgubbar, eftersom bevattning av spannmål och vallodling inte är lönsamt. I Karlstads 
kommun förekommer ett tiotal potatis- och/eller jordgubbsodlare, varav de flesta är 
lokaliserade till Gravaområdet. Bevattningsvolymer är mycket varierande mellan olika år, 
men de vatten som utgör källor finns sammanställda i tabell 2.10.3. Normal bevattning är 20-
25 mm 1-5 gånger per år. Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads 
kommun utgör i dagsläget inget hot mot vattentillgångarna. 
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Tabell 2.10.3. Sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun som används för bevattning 
inom jordbruket. 
Bevattningskälla Ungefärlig areal som årligen bevattnas 
Klarälven 30 ha 
Gravaån 70 ha 
Gravaån, kallkälla till upphör fr o m 2001 
Härtsögaån 20 ha 
Skårenoret, tillflöde till små volymer, ej varje år 
grävda dammar, Moholm, Våle  20 ha 
Norsälven 15 ha 
Ilandasjön ny täkt fr o m 2001 
 
Påverkan 
 
Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget 
hot mot vattentillgångarna. 
 
Användningen av kommunalt kranvatten för bevattningen utgör inte heller något problem, 
eftersom det befintliga ledningsnätet är överdimensionerat och behöver spolas ur med 
undantag för Väse. 
 
 
 
2.10.5 BRANDSLÄCKNINGSVATTEN 
 
Behovet av vatten vid olyckshändelser eller fara för olyckshändelser är ofta stort. Det man i 
första hand tänker på är bränder, men även där bränder inte råder eller är det primära hotet så 
kan stora mängder vatten behövas. Några exempel är insats med farligt gods, tvättning av 
gasmoln, kylning av tryckkärl, behållare, cisterner m.m. Vid större byggnader kan även stora 
mängder vatten behövas för att begränsa branden eller fördröja spridningen till intilliggande 
objekt.  
 
Till 95% tas vatten från det kommunala vattenledningsnätet genom brandposter. Resterande 
tas från sjöar och vattendrag i närheten av olycksplatsen. Krigsbranddammar finns vid Våxnäs 
idrottsplats, Våxnäs centrum, Gruvlyckan, Rud, Kronoparkens centrum, Kronoparkens 
sjukhem och Kronoparken - Höstgatan. Några krav på ytterligare branddammar i Karlstads 
kommun finns idag inte från räddningstjänsten. 
 
Räddningsledaren fattar sina taktiska beslut efter vilka resurser han har att tillgå. Om den 
faktiska vattentillgången är mindre än behovet så kan vi vänta oss ett accelererande 
brandförlopp med ökade kostnader för samhället.  
 
Brandposter 
 
En brandpost är en anordning för släckvattenuttag i huvudsak avsedd för räddningstjänstens 
behov. Alltsedan tillkomsten av allmänna vattenledningar har det varit naturligt att samtidigt 
inrätta anläggningar för brandsläckning genom att förse nätet med brandposter. Den tidigare 
släcktekniken medförde också att ett stort antal brandposter krävdes. Kravet på 
släckvattenförsörjning har medfört en uppdimensionering av vattenledningar med en i många 
fall dålig vattenomsättning som följd och därmed också risk för försämring av vattenkvalitén i 
näten. Det har visat sig att många brandposter ger dåligt flöde eller inte fungerar alls. Därför 
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inleddes hösten 1998 ett projektarbete i samarbete mellan brandförsvaret och VA-verket med 
syftet att säkerställa en godtagbar brandvattenförsörjning via brandposter i tillämpliga delar. 
Målet var att minska antalet brandposter från ca 2200 till hälften och att de brandposter som 
blir kvar skall vara av god kvalitet med avseende på tillgänglighet och flöde. 
 
Idag är brandposterna utmärkta på kartor efter kriterier snöröjda eller inte. Detta ansvarar 
tekniska verken för. Det finns även en tredje kategori brandposter som är placerade inom 
fastighet. Denna typ av brandposter är normalt utrustade med förbigångsledningar som 
öppnas vid brandvattenuttag och således inte belastar vattenmätaren. Fastighetsägaren 
ansvarar för brandpost inom fastighet.  
 
Utformning 
 
Hur brandpostnätet skall utformas är fastställt av kommunstyrelsen och går att läsa i 
räddningstjänstplanen kap 9; ”Brandpostsystemet skall vara utfört enligt Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningens anvisningar och i tillämpliga delar enligt det s.k. 
alternativsystemet.” 
 
I VAV P38 (Svenska vatten- och avloppsverksföreningen) har man angett normvärden för 
normalvärdet på brandvattenbehovet för olika typer av områden. Denna tabell ger en 
fingervisning om vilken förbrukning som kan bli aktuell. Tabellen har dock den nackdelen att 
den tar brandbelastningen som mått på vattenbehovet. I själva verket är vattenbehovet mer 
beroende av hur stor brandens utbredning kan förväntas bli samt risken för brandspridning. 
Även andra faktorer som t ex vilka möjligheter som finns att få fram vatten till branden 
kommer att påverka behovet. Brandbelastningen har mer betydelse för varaktigheten på en 
brand än för vilket brandförlopp den kommer att få. Två byggnader kan ha samma 
brandbelastning, men visa upp helt olika brandförlopp. VAV P 38 skrevs i november 1979 
och är baserad på kraven i svensk Byggnorm 1975 (SBN 75). Den har just skrivits om och 
ligger för tillfället i tryck.  
 
Planering 
 
När nya områden planeras eller när det befintliga vattenledningsnätet förnyas gör 
räddningstjänsten en brandteknisk klassificering av varje stadsdel där området kan delas in i 
olika delområden beroende på vilken bebyggelse som finns. Klassificeringen görs med de 
områdestyper som används i VAV P 38 Allmänna vattenledningsnät. Den brandtekniska 
klassificeringen avgör då i vilka områden alternativsystem kan användas respektive där 
konventionella system med brandposter måste användas. Kapaciteten per brandpost skall inte 
understiga 600 l/min respektive 1200 l/min vid 15 meter vattenpelare beroende på vilken typ 
av område den är placerad i.  
 
Påverkan 
 
Vattentillgång 
 
Användningen av naturvatten för bevattning inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget 
hot mot vattentillgångarna. 
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Släckvatten 
 
Vid bränder där vatten används vid släckinsatsen kommer den vattenmängd som inte förångas 
att lämna brandplatsen som ett vätskeflöde som – mer eller mindre förorenat – kan förorsaka 
skador av olika slag i omgivningen. 
 
Släckvattnets sammansättning beror på vad som brinner, vilka ämnen som bildas under 
branden och vilka släckmedel som används. 
 
Kunskapen om släckvattnet och dess effekter på miljön är i dagsläget begränsad. 
Problemet är dock uppmärksammat och vid vissa industrier, där bl a miljöfarliga kemikalier 
hanteras, förbereds möjligheter att uppsamla och behandla släckvattnet i fördröjningsmagasin 
eller liknande. 
 
Riktlinjer 
 

• Hänsyn till räddningstjänstens behov av vatten inom nyexploaterade områden ska tas 
på ett tidigt stadium. 

 
• Vid nyexploatering eller ombyggnad av befintligt ledningsnät måste ett närmare 

samarbete mellan Räddningstjänsten, VA-verket, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret ske. 

 
• Sjöar och vattendrag bör kunna utnyttjas av räddningstjänstens motorsprutor och 

räddningstjänsten verkar vid sina brandsynsbeök för att även företagare får en 
förståelse för vikten av att anlägga fasta sprutplatser. Ett exempel vore Skåresågen där 
stora mängder vatten skulle behövas vid en brand. Med små medel kan man anlägga 
en ramp eller brygga som alltid är tillgänglig för räddningstjänstens motorsprutor vid 
tillbud. 

 
Åtgärder 
 

• Sjöar och vattendrag bör kunna utnyttjas av räddningstjänsten och platser för 
räddningstjänstens motorsprutor iordningställs vid strategiska ställen. 

•  Brandpostprojeketet som pågår i samarbete mellan räddningstjänsten och VA-verket 
fullföljs för att klarlägga bl a följande frågor och genomföra föreslagna åtgärder: 

 - Vilka brandposter skall vi prioritera? 
 - Vilka flöden kan vi acceptera? 
 - Hur och när mäter vi brandpostflödet? 
 - Var kan vi utnyttja öppna vattentag? 
 - Vem och hur iordningsställer vi fasta platser för vattenuttag? 
 - Finns det befintliga resurser utanför organisationen? 
 - Behöver larmplanen ändras? 
 - Måste vi komplettera befintlig utrustning i framtiden? 
 - Vilka lagar och förordningar styr brandpostnätet? 
 

• Hur brandpostnätet skall vara utformat och att teknisk ansvarig förvaltning skall svara 
för underhållet är fastställt av kommunstyrelsen i räddningstjänstplan.  
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Finansieringsansvaret måste klargöras dels för vilken förvaltning som skall betala en 
utbyggnad av brandpostnätet vid nyexploatering och dels då VA-kollektivet inte har 
skyldighet att bekosta uppdimensionering av ledning eller nya ledningar för enbart 
brandsläckningsvatten. 

 
 
 
2.10.6 PROCESSVATTEN FÖR INDUSTRIN 
 
Vatten används för industriell verksamhet bl a som processvatten, kylvatten och bevattning av 
virkesupplag. De industrier inom Karlstads kommun som använder vatten i någon större 
omfattning nyttjar Vänern, Klarälven och Norsälven som källor.  
 
Svenska Rayon i Vålberg använder årligen ca 6 - 7 miljoner kubikmeter vatten från Åsfjorden 
för sin produktion. 
Valmet - Karlstad i Karlstad använder årligen ca 450 000 m3. 
Hedenanläggningen i Karlstad nyttjar ca 470 000 kubikmeter vatten per år från Klarälven. 
Akzo-PQ Silica Sweden i Skattkärr använder årligen ca 100-150 000 kubikmeter vatten från 
Skattkärrsviken. 
De två sågverken i kommunen; Moelven/Norsälven sågverk i Vålberg och Ulvsby Trä i 
Skattkärr vattnar vid behov sina timmerupplag för att begränsa insektsangreppen. Mängden 
vatten som åtgår är beroende av väderleken och är svår att kvantifiera. För mycket bevattning 
kan medföra en kvalitetsförsämring av råvaran. 
 
 
Påverkan 
 
Industrins nyttjande av naturvatten inom Karlstads kommun utgör i dagsläget inget hot mot 
vattentillgångarna, eftersom de vatten som används har ett flöde som är avsevärt mycket 
större än uttaget. 
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2.11 VATTENBRUK 
 
 
Vad är vattenbruk? 
 
Med vattenbruk menas odling av alla typer av vattenlevande organismer, såväl växter som 
djur. Odlingar kan delas in i extensiva och intensiva odlingar. Vid extensiva odlingar utnyttjas 
ett naturligt vattenområde. Tillväxten sker då med hjälp av vattnets naturliga näring, men kan 
i vissa fall ökas genom gödsling eller utfodring. Intensiv odling innebär att 
specialkonstruerade anläggningar för tillförsel av näring, vatten, syre och ibland även värme 
används. 
 
Typer av odling som kan vara aktuell i våra trakter är odling av matfisk, t ex regnbågslax, i 
kassar (dvs nätkassar i öppet vatten) eller i landbaserade odlingar, sättfiskodling (dvs odling 
av fisk för vidare uppfödning eller utsättning för t ex put and take-fiske), kräftodling, ålodling 
och algodling. Alger kan odlas antingen som vattenreningsmetod eller för produktion av 
algbiomassa som råvara för tillverkning av andra produkter. Kassodling av fisk där näringsrikt 
foder tillförs systemet orsakar alltid ett läckage av näringsämnen. Detta ställer vissa krav på 
den plats man väljer för verksamheten för att inte miljöpåverkan skall bli för stor, men även 
för att en god livsmiljö för fisken skall uppnås och för att odlingen skall nå ett lyckat resultat. 
Placeringen bör även ske så att konflikten med andra intresseanspråk minimeras. 
 
Vattenområden lämpliga för kassodlingar bör:  

• vara tillräckligt stora (> 100 ha) 
• ha ett tillräckligt stort djup ( minst 8 meter) 
• ha en tillräckligt god vattenomsättning (tillrinningsområdet får inte vara för litet, vilket 

gör bl a källsjöar olämpliga) 
• vara skyddat från vågor och starka strömmar samt ha bra isförhållanden 
• ha lämpliga bottenförhållanden (ej rena ackumulationsbottnar) 
• ej vara starkt försurat eller ha hög näringsbelastning 
• ej vara vattentäkt eller recipient för utsläpp 
• ej vara starkt utnyttjat för fritidsverksamhet som t ex bad eller båtrafik 
• ej hysa höga och känsliga naturvärden 
• vara tillgänglig via bilväg 
• möjliggöra övervintring av fisken i kassarna (den kritiska perioden vid övervintring 

inträffar på våren vid islossningen då kraftiga isrörelser kan förekomma) 
 

För kräftodlingar och landbaserade odlingar ställs andra krav på miljön. Landbaserade 
odlingar placeras med fördel där det finns tillgång till vatten av god kvalitet, billiga 
industrilokaler samt eventuellt spillvärme från annan verksamhet. Kräftor och alger kan odlas 
både i extensiva och intensiva former. Sättfisk och ål odlas i intensiva former, dvs med 
tillförsel av näring och även varmvatten. 
 
För alla former av vattenbruk krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd för nyetablering av 
odlingsanläggning i sötvattensområde där lax vandrar får inte ges. Med sådant vattenområde 
avses allt vatten i ett vattendrag från mynningsområdet upp till det första definitiva 
vandringshindret och mynningsområdet definieras i detta fall som ”allt vatten inom 20 km 
från mittpunkten på en linje mellan de två yttersta mynningsuddarna av vattendraget”. 
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Nulägesbeskrivning 
 
För närvarande finns ingen pågående form av vattenbruk inom Karlstads kommun. 
I sydvästra Kattfjorden fanns en fiskodling fram till 1990. Tillståndet för vattenverksamheten 
i Kattfjorden var dock inte tidsbegränsat. Tillståndet återkallades av Länsstyrelsen under 
2001. Ingen annan form av vattenbruksverksamhet har tillståndsgivits inom kommunen. 
 
1985 gjorde kommunen en utredning om vattenbruk och sportfiske inom Karlstads kommun 
och fann att det finns goda möjligheter för utveckling av både matfiskodling i kassar samt 
sportfisketurism i området. Den positiva synen på vattenbrukets möjligheter man hade då 
dämpades dock, bl a beroende på odlingarnas lönsamhetsproblem, deras miljöpåverkan samt 
hård konkurrens från importerad odlad fisk och intresset har under senare år varit lågt. I en ny 
statlig utredning om vattenbruk som lades fram i juli 2000 görs däremot bedömningen att 
Sverige har goda förutsättningar för att bedriva vattenbruk. Det kan innebära att utvecklingen 
har vänt och att vi kan vänta oss att intresset åter vaknar till liv i Karlstad. 
 
En skillnad i förutsättningarna som tillkommit sedan utredningen gjordes 1985 är den ovan 
beskrivna regeln om att tillstånd till nyetablering av odlingsanläggning i sötvattensområde där 
lax vandrar inte får ges. Regeln gäller även landbaserade anläggningar såvida man inte 
använder ett helt slutet system. De vattenområden som 1985 bedömdes som lämpliga för 
vattenbruk och som inte faller bort pga den regeln kan ännu ses som de mest intressanta, om 
nyetableringar skulle komma ifråga. Dessa områden är: 
 
Fiskodling i kassar - Gapern, Mången, Gräsmången  
Därutöver bedömdes några områden, bl a Östra Örten och Västra Örten, som tveksamma för 
odling. Orsakerna var fiskebiologiska och miljömässiga restriktioner samt brist på tillgång till 
teknisk försörjning. Övriga vatten i kommunen bedömdes som omöjliga för kassodling 
beroende på höga halter av växtnäringsämnen, försurning eller otillräckliga djupförhållanden. 
 
Sättfiskodling –inga platser som är aktuella i nuläget 
 
Kräftodling – branddammar och grustag, platser med lutande terräng och god tillgång på 
vatten 
 
Ålodling – inga platser som är aktuella i nuläget 
 
Algodling – Älvsbacka reningsverk eller annat reningsverk (reningssteg), Edsgatans 
tätbebyggelse (reningssteg), vid ev. framtida sättfiskodling (reningssteg), S Hyn 
(sjörestaurering), vid jordbruk med potatis- och köksväxtodling samt svinuppfödning (gödsel- 
och foderframställning) 
 
 
Det har inte gjorts någon utvärdering efter 1985 av dessa lokalers lämplighet för fiskodling. 
Skulle intresset för vattenbruk åter  öka får en ny utredning göras.  
 
 
Påverkan 
 
Kassodlingar som är öppna system med direkt kontakt med vattnet och liten möjlighet till 
rening är den typ av odlingar som framför allt kan ha stor påverkan på vattenkvalitet,  
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bottenförhållanden och tillgång på växtnäring i systemet. Fekalier och foderrester som 
innehåller en hel del kväve och fosfor tillförs omgivningarna från fiskodlingen. Dessa utgör 
viktiga växtnäringsämnen och kan orsaka en ökad produktion av alger i vattnet. Restprodukter 
från odlingen kan ansamlas under kassarna och förändra bottenförhållandena. Det finns också 
en risk för spridning av bakterier och sjukdomar till vilda fiskstammar. 
 
Förbättrad produktionskontroll och miljömässigt bättre foder har dock gjort att de relativa 
utsläppen från fiskodlingar har minskat betydligt vad gäller fosfor. 
 
 
Mål 
 

• Vattenbruk bedrivs utan att vattnens långsiktiga produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden äventyras. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Vid etablering av odlingar bör i första hand någon av de platser som nämnts ovan 
väljas.  

 
• Före etableringen bör platsen undersökas, så att aktuella uppgifter finns om 

vattenkvalitet och strömningsförhållanden etc. Det måste också klargöras att några 
andra utsläppskällor av betydelse inte tillkommit i anslutning till det aktuella området. 

 
• I samband med en tillståndsprövning för vattenbruk bör kommunen verka för att 

läckaget av växtnäringsämnen från odlingen skall begränsas så att påverkan på 
omgivande miljö undviks. 

 
• Anläggningen bör utformas så att risken för rymlingar minimeras. 
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2.12 YRKESFISKE 
 
I detta avsnitt behandlas det yrkesmässiga fiskeintresset. Fritidsfiske behandlas i avsnitt 2.3 
Friluftsliv och turism. 
 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Det yrkesfiske som förekommer inom Karlstads kommun bedrivs helt och hållet i Vänern. 
Vänern är i sin helhet av riksintresse för yrkesfisket. Vänerns största tillgång som fiskesjö är 
att den är så artrik och håller flera värdefulla fiskarter som man som fiskare kan växla mellan, 
dels över året och dels mellan olika år om det något eller några år skulle bli svaga årskullar av 
en art. Vänern hyser 35 fiskarter. 
 
Fångststatistik 
 
Totalt fångas idag ca 2000 ton fisk per år i yrkesmässigt inlandsfiske i Sverige. Vänern är 
landets mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket. Den del av Vänern som ligger inom Karlstads 
kommun är 305 km2, dvs 5,5 % av Vänerns totala yta och det finns idag 5-6 verksamma 
yrkesfiskare i vattnen inom kommunen. Den totala årliga fångsten för yrkesfisket i Karlstads 
kommun är ca 70 ton (medelvärde för de senaste 5 åren). Den fisk som står för den största 
delen av fångsten med undantag för det senaste året är siklöja. Därefter följer gös och lax. 
Fisktillgången i Vänern är relativt jämn och stabil med undantag för siklöja. Den variation 
som trots allt förekommer bland övriga arter beror framför allt på en naturlig variation i 
årsklasser, men även på fiskeintensiteten. Statistik för de senaste årens fångst visas i tabell 
2.12.1 och figur 2.12.1.  
 
Tabell 2.12.1. Fångststatistik för yrkesfisket i Karlstads kommun under åren 1994-1995. 
Siffrorna anges i kg. Källa: Fiskeriverket 
Fångstslag 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Abborre         4 133             4 936             2 178             5 459             4 983           4 463     
Foderfisk1            246             5 055                  719           6 500     
Gädda         4 554             4 717             3 496             4 912             4 223           4 111     
Gös         6 330             7 894             7 833             7 591           10 414           7 029     
Lake         1 215             1 117                961             2 733             3 701           4 547     
Lax         5 033             6 902             6 181             8 979           12 088           4 398     
Nors            155                152                   33                121              231     
Sik         1 626             2 023             2 246             2 887             2 297              847     
Sikrom                6                   6                   5           
Siklöja       48 508           37 180           45 375           33 295           24 165           4 170     
Löjrom         4 025             3 517             4 313             2 847             2 127              358     
Ål         1 459             1 776             1 294             1 946             2 263           2 926     
Öring            828                672             1 993             3 628             3 987           3 734     
Totalt       78 111           75 946           75 874           74 314           71 086         43 313     

Ant fiskare: 6 5 6 6 6 5 
1) Foderfisk utgörs framför allt av vitfisk som mört, braxen och björkna. 
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Figur 2.12.1. Fångststatistik för yrkesfisket i Karlstads kommun under åren 1994-1995. Källa: Fiskeriverket. 
 
Siklöja 
 
Orsaken till den kraftiga nedgången av siklöja är oklar. Det är känt att det kommit några 
starka årsklasser av ungar, men innan de blivit så stora att de gått in i fisket har de försvunnit. 
Det har därför antagits att det rör sig om någon form av predation. Under några år på 90-talet 
har mer öring satts ut jämfört med andra år pga att det var ont om lax för utsättning. Öringen 
rör sig mer bottennära och är en större predator på siklöja än vad laxen anses vara. Detta är nu 
åtgärdat med en tillbakagång till en större andel lax i utsättningar. Åtgärder har även vidtagits 
i fisket i form av ökad maskvidd samt begränsade nätlängder och fisketider.  
 
Utsättning av fisk 
 
Utsättning av fisk sker årligen av ål, lax och öring. År 2000 sattes karantäniserade glasålar ut 
på 16 platser i Vänern. Syftet med ålutsättningarna, som startade redan 1957, är att öka 
lönsamheten för det yrkesmässiga fisket. Ålfångsterna för yrkesfisket har mer än fördubblats 
sedan 1960-talet. Vad gäller lax och öring sätts ca 300 000 tvååriga ungar ut runt om i Vänern 
och vissa tillrinnande vattendrag varje år. Drygt två tredjedelar av dessa sätts ut i Klarälven, 
men även i Norsälven brukar utsättningar ske. Syftet är dels att successivt bygga upp Vänerns 
bestånd av lax och öring för att möjliggöra ytterligare utveckling av såväl sportfiske, 
fisketurism som yrkesfiske och dels att kompensera för kraftverksutbyggnaden i Klarälven. 
 
Vad säger lagen? 
 
För yrkesfiske krävs särskild licens och fångsten och fiskets inriktning skall rapporteras till 
fiskeriverket. Särskilda bestämmelser finns i fiskeriverkets författningssamling om tillåtna 
fiskemetoder, utmärkning av redskap, fredningsområden och fredningstider m.m. Enligt 
fiskerilagstiftningen gäller i sjöar som Vänern att fisket inom 300 meter från fastlandsstranden 
samt öar av minst 100 meters längd normalt är enskilt och utanför denna linje är vattnet 
allmänt. Lite mer om fiskebestämmelser samt fredningsområden för gös, lax och öring i 
Vänern beskrivs i avsnitt 2.3 Friluftsliv och turism. 
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Påverkan 
 
Någon risk för utfiskning förekommer inte i Vänern med det fisketryck som föreligger idag. 
 
 
Hot  
 
Igenväxning 
 
Utbredningen av vassbälten i flera av Vänerns vikar hotar lek- och uppväxtplatser för bl a gös, 
gädda och ål. Samtidigt som dessa fiskarter minskar, gynnas ur fiskesynpunkt icke önskvärda 
arter som exempelvis mört och braxen. Även tillgängligheten för båtar och fiskeredskap för 
de som vill fiska reduceras p g a vassen. När vassen breder ut sig hindrar den täta vassen 
fiskarna från att komma åt det grunda, varma, strandnära vattnet. Fisken hänvisas i stället till 
att leka och växa upp i de djupare vattnen i vassens ytterkant. Temperaturen är av stor 
betydelse för fiskens tillväxt och de yngel som tvingas växa upp i det kalla vattnet stannar 
längre i det storleksspann då de utsätts för rovfiskar i hög grad, än om de hade tillväxt 
snabbare. Detta leder till minskad överlevnad. 
 
Förutom att vassen i sig bildar en barriär för fisken gör de svårnedbrytbara växtdelarna att 
organsikt material ansamlas på botten och ändrar dess karaktär. Sandbottnar kan förvandlas 
till dybottnar. För arter, t ex gös, som leker på ler-, sand-, grus- och stenbottnar blir följden av 
dybildningen att antalet möjliga lekplatser minskar. I vassområden kan också den ökade 
nedbrytningen leda till syrebrist, vilket är direkt skadligt för fisken. Vass i åmynningar kan 
blockera viktiga vandringsvägar och hindra fiskar som vandrar upp i rinnande vatten för att 
leka att nå sina lekområden. Exempel på en viktig vandringsväg är Välingesundet där t ex 
gösen sommartid vandrar in till den grundare och varmare sjön Panken för att tillväxa. På 
hösten vandrar de åter ut för att övervintra i Vänern. Igenväxning i exempelvis Alsterälvens 
mynning utgör ett hot mot den rödlistade aspen som vandrar upp där. Fiske efter asp är dock  
f o m 2002 förbjudet under tiden 1 april t o m 31 maj i alla vattendrag som tillrinner till 
Vänern.  
 
Önskemål finns från både yrkesfiskare och fritidsfiskare om restaurering av många vikar som 
drabbats av igenväxning. 
 
En av orsakerna till att många vikar växer igen är läckage av växtnäringsämnen, något som 
beskrivs närmare i kapitel 3.2 Övergödning. 
 
Skogsbruk och reglering 
 
Ofta glöms de små tillflödena bort, men även de är av stor vikt för många fiskarter. Till och 
med i grävda diken kan fisk vandra upp. Igenväxning bör hindras, vandringshinder avlägsnas 
och strandzonerna bör skötas på ett sätt som gynnar livet i vattnet och därmed 
fiskproduktionen. Skötsel av kantzoner behandlas mer i kapitel 2.16 om skogsbruk och 
vandringshinder av olika slag behandlas under reglering (kapitel 2.10) respektive skogsbruk. 
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Andra hot  
 
Skarvens spridning har blivit ett allt större problem för yrkesfiskarna i norra Vänern.  
 
Det finns intresse av att etablera vindkraftparker i Vänern, något som skulle kunna påverka 
fisket negativt. Kunskapen om effekterna av vattenbaserade vindkraftverk på fisk är i 
dagsläget knapphändiga. 
 
Utsläpp av föroreningar som försämrar vattenkvaliteten är förstås ett potentiellt hot. 
Vattenkvaliteten i norra Vänern inom Karlstads kommun samt Klarälven och Norsälven är 
dock huvudsakligen god i dagsläget med undantag för några avsnörda vikar med höga halter 
av kväve och fosfor, t ex Arnöfjorden och Dybottnen. Effekten i övergödda vikar blir 
igenväxning som beskrivs ovan. 
 
 
Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag kan fortleva 
i livskraftiga bestånd. 

 
• Vänern är av riksintresse för yrkesfiske och områden av betydelse för yrkesfisket skall 

skyddas. 
 
Riktlinjer 
 
Från Översiktsplan 97: 

• I den mån riksintressena friluftsliv och yrkesfiske inte är förenliga med varandra är det 
kommunens bedömning att friluftslivets, och därmed sportfiskets och fisketurismens, 
intressen skall prioriteras.  

 
Åtgärder 
 

• Kommunen skall röja vass i några vikar som är viktiga lek- och uppväxtområden för 
fisk samt viktiga vandringsleder för fisken bör hållas öppna (planerat). Vassen kan 
antingen röjas bort helt eller så kan kanaler skapas in till det grunda vattnet vid 
stranden. Områden längs vänerstranden som är lämpliga för åtgärder anges i 
rapporten Sköteselplan för vänerstranden inom Karlstads kommun. 

 
 
På kartorna i kapitel 4 redovisas viktiga lek- och uppväxtområden för fisk som är i behov av 
restaurering, viktiga vandringsleder samt platser där yrkesfiskarna brukar ha sin fasta redskap. 
Fredningsområden för fisk visas på karta 1.4.1 i kapitel 1.4. 
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2.13 SJÖFART  
 
I detta avsnitt behandlas handelssjöfarten inom kommunen. Fritidsbåtar och passagerarbåtar 
behandlas i kapitel 2.3 Friluftsliv och Turism. 
 
Historik 
 
Vänern och sjöfarten där har haft stor betydelse för regionens utveckling ända sedan området 
befolkades. Sannolikt har båttrafik mellan de norra och södra vänerlandskapen bedrivits sedan 
medeltiden, men Karlstads nuvarande hamns historia går tillbaka till 1838 då pråmkanalen, 
slussen och den nya hamnen invigdes. Före detta fanns en hamn vid Salttorget (nuvarande 
Residenstorget) inne i Karlstad. Till följd av igenslamningsproblem i älven började i stället 
Skoghallshamnen att användas och godset lastades där om till pråmar. Omlastningen var 
besvärlig och hamnen var utsatt för vind, varför kraven kom på en ny hamn. 
 
Under den nya hamnens första 100 år ökade godshanteringen i Karlstad snabbt och en 
storhamn utvecklades. För att slippa omlastning i Göteborg förbättrades farleden genom 
Trollhätte kanal och från och med 1916 blev det möjligt att ta sig fram med 4 meter djupa 
båtar hela vägen från yttre hamnen i Karlstad och ut till Kattegatt. Även om utvecklingen för 
hamn- och sjöfartsverksamheten var mestadels positiv kände man även under denna period, 
precis som idag, tidvis av konkurrensen från järnväg och intilliggande hamnar. Ett annat 
problem var sandavlagringar från älven. 
 
Under 1950-, 60- och 70-talen fortsatte utvecklingen av hamnstrukturen. Oljehamnen 
flyttades ut till Kalvholmen, flera nya pirer och hamnmagasin anlades, fler lyftkranar 
införskaffades och farleden från Söökojan in till Karlstad fördjupades till 5,7 meter. 1973 
öppnades vintersjöfarten och idag är det Vänerhamn AB som både förvaltar hamnen och 
ombesörjer isbrytningen med hjälp av egen båt ut till Söökojan, medan sjöfartsverket ansvarar 
för detta längre ut på Vänern. 
 
I figur 2.13.1 visas hamnar för handelssjöfart, farleder, fyrar, befintliga ankarplatser och 
förslag till nya ankarplatser i Vänern inom Karlstads kommun. 
 
 
Nulägesbeskrivning  
 
Karlstads hamn 
 
Karlstads hamn ägs av Karlstads kommun. Fram till år 1994 fanns en hamnstyrelse och en 
kommunal hamnförvaltning som hade hand om allt som rörde sjöfart och hamnverksamhet. 
1994 delades förvaltningsansvaret i stället mellan fastighetskontoret, tekniska verken och 
fritidsförvaltningen. Vänerhamn AB arrenderar sedan dess yttre hamnen av fastighetskontoret 
och sköter verksamheten där. Dessutom bildades en hamnmyndighet inom kommunstyrelsen 
som har ansvaret för alla myndighetsfrågor gällande sjöfart, såväl inom Karlstads hamn som i 
de privata hamnarna inom kommunen. 
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Hamnområdet har en utsträckning från Videholmen norrut i Klarälven till Vidöåsen västerut i 
Skoghallsådran och en linje mellan Tynäsudden och Kaplansholmen i öster. Farleden in till 
Karlstads hamn håller ett djup på 5,7 meter. Den går mellan Märrholmen och Jäverön, 
svänger sedan in i Hammarösjön, passerar norr om Tynäsudden och rundar Gerholmsrevet. 
Utmed farleden in till Karlstads hamn finns sex fyrar som administreras av Vänerhamn AB. 
En ankarplats i kröken utanför Gerholmsrevet finns utmärkt på sjökortet. 
 
2000 fraktades ca 985 000 ton sjögods till eller från Karlstad. Sjöfarten stod för drygt hälften 
av de sammanlagda godstransporterna som ombesörjdes av Vänerhamn AB i Karlstads hamn, 
medan 49 % transporterades på lastbil eller järnväg. Karlstads hamn kan beskrivas som en 
intermodal knutpunkt. Med 1,9 miljoner ton gods som årligen lossas och lastas i Karlstads 
hamn är denna hamn att betrakta som en stor hamn även i ett europeiskt perspektiv. Under år 
2000 stod massaved, timmer och flis för 21% av det totala godsflödet. Olja stod för 13% av 
det totala godsflödet. Andra varor som fraktas på sjön är t ex bensin, vägsalt, papper, virke 
och massa. År 2000 anlöptes Karlstads hamn av 494 båtar. Fartygen har destinationer på 
kontinenten såväl som i Storbritannien, Portugal och Nordafrika. Trollhätte kanal tillåter 
passage av fartyg som är 88 meter långa, 13,2 meter breda och 5,40 meter djupa. De nyaste 
fartygen går på ca 14 timmar mellan Karlstad och Göteborg och trafiken på Trollhätte kanal 
motsvarar vissa dygn mer än 1000 långtradare.  
 
Sjöfartstransporterna har minskat under den senaste tioårsperioden och en allt större andel 
gods transporteras i stället på vägar och järnvägar. Exempelvis fanns det tidigare beslut om att 
all transport mellan Karlstad och skogsindustrierna i Skoghall respektive Gruvön skulle ske 
sjövägen, men idag går samtliga dessa transporter landvägen i stället. En anledning till de 
minskade sjöfartstransporterna är statlig subventionering av landburna transporter samtidigt 
som varje fartyg får betala höga lots- och fyravgifter i Vänern (ca 25 000 kr för en resa från 
Göteborg till Karlstad och tillbaka). 
 
Älvenäs 
 
Hamnen vid Älvenäs tillhör Svenska Rayon och används endast för deras egna transporter. 
Här hanterades 2000 totalt ca 18 700 ton olja, men hamnen har kapacitet för fler transporter 
och företaget är intresserade av att hyra ut till fler användare.  
Farleden in till Älvenäshamnen vid Norsälvens mynning i Åsfjorden är 5,3 meter djup. Denna 
sköts av Vänerns seglationsstyrelse. 
 
Norsbron 
 
Norsbrons sågverk har en egen hamn varifrån det under 2000 skeppades ut 3 000 ton sågat 
virke. Farleden fortsätter upp i Norsälven till Norsbron strax uppströms sågverket. Utmed 
denna sträcka är farleden 3,8 meter djup. 
 
Skattkärr 
 
Det finns en farled in i Skattkärrsviken både på den östra och den västra sidan av Jäverön. 
Den västra grenen passerar norr om Glofsön och klarar djupgående på 3,3 meter. Den östra 
leden klarar fartygsdjup upp till 4,6 meter. Värmlands lantmän svarar idag för all 
handelssjöfart in i Skattkärrsviken och står även för utprickning av farleden, isbrytning m.m. 
Det som lastas är spannmål och 2000 gick endast 1 fartyg från Skattkärr med en last på  
1 029 ton. 
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Påverkan 
Denna del finns redovisad i kapitel 3 Hot riktade mot kommunens vattentillgångar.  
 
 
Mål 
 
Delmål till det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”: 

• Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vattenområden, liksom bebyggelse och 
annan exploatering i kust- och skärgårdsområden, sker med hänsyn till 
vattenområdenas produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och 
kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet. 

 
Åtgärder 
 
Sjöfartens funktionalitet 

• En bättre tilläggsplats vintertid för bogserbåten Tingvalla bör ordnas. Före detta 
KMW-kajen vid Lamberget utreds som en möjlig lokalisering. 

 
• För att förbättra för sjöfarten finns förslag på tre nya ankarplatser som bör märkas ut 

på sjökorten; en i Skattkärrsviken, en nordväst om Kärrholmen och en i Åsfjorden 
utanför Norsälvens mynning. Detta framförs till Sjöfartsverket 

 
En fråga som diskuterats i många år är en ny sträckning av farleden över Gerholmsrevet för 
att slippa den tvära kröken runt revet, något som utifrån sjöfartens intresse vore önskvärt. 
Detta är dock något som skulle kräva omfattande sprängnings- och muddringsarbeten och är 
därför knappast ett realistiskt alternativ. 
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2.14 JORDBRUK 
 
 
Jordbruket utgör ett anspråk riktat mot vattenmiljöerna dels genom uttag av bevattningsvatten (se 
kapitel 2.10) och dels genom direkt påverkan och diffusa utsläpp till vattnet. 
 
Jordbruksmarken inom Karlstads kommun är främst lokaliserad till de södra, vänernära delarna samt 
dalgångarna kring Norsälven, Klarälven, Alstersälven, Glumman och Ölman. Åkerarealen inom 
kommunen uppgick 1999 till 23 417 ha, vilket motsvarar drygt 16 % av kommunens totala areal. Av 
den totala åkerarealen är ca 12,6 %, dvs 2983 ha, godkända enligt EUs regler för ekologisk odling. Det 
finns omkring 50 djurgårdar med mer än 50 djurenheter och i november 2000 fanns 40 mjölkgårdar i 
kommunen. 
 
 

Påverkan 
 
Omstrukturering av vattenmiljöer 
 
Våtmarkerna i jordbrukslandskapet har kraftigt påverkats av jordbruksdriften. Under slutet av 1800-
talet och fram till 1900-talets mitt har mycket stora våtmarksområden dikats ut eller vallats in för att 
omvandlas till åkermark. Naturliga bäckar har rätats ut till raka diken och i många fall kulverterats och 
kantzoner mot vattendragen har odlats upp. Sammantaget har detta medfört en utarmning av den 
biologiska mångfalden knuten till våtmarker av olika slag. Under senare år har dock ett mindre antal 
våtmarker återskapats i naturvårdande syfte. 
 
Läckage av växtnäringsämnen 
 
Läckage av näringsämnen från jordbruket är den mest omtalade påverkan från jordbruket på 
vattentillgångarna. Övergödningsproblemet beskrivs mer ingående i kapitel 3.2 och problemet 
med förhöjda nitrathalter i dricksvatten behandlas i kapitel 3.5. 
 
Näringsämnen sprids från jordbruket på olika sätt. Djurhållning omfattar bl a hantering av 
stallgödsel och diskning av mjölkningsutrustning. Från mjölkrumsavlopp kan 
växtnäringsläckage uppstå både från diskmedlen och från mjölkresterna. Växtodling innebär 
både jordbearbetning och spridning av gödsel. Dränering i form av diken och speciellt 
kulverterade diken påskyndar transporten av vatten och näringsämnen till recipienten. 
Läckage av pressaft från beredning av ensilage är också en källa till näringsspridning. 
 
Av den källfördelningsanalys som SLU gjorde 1999 för några avgränsade vänervikar inom 
Karlstads kommun samt kuststräckan mellan Alstersälven och Välsvikstjärnet framgår det att 
jordbruket står för den klart dominerande delen av den fosfor och kväve som når vikarna från 
landsidan (tabell 2.14.1). Det finns även flera mindre sjöar i kommunen som är kraftigt 
jordbrukspåverkade, t ex Södra Hyn, Panken och Ilandasjön. För dessa saknas dock 
motsvarande kunskap i siffror om jordbrukets del i problemet. 
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Tabell 2.14.1. Andel av den mängd fosfor och kväve som tillförs vänervikarna inom 
kommunen samt kuststräckan mellan Alstersälven och Välsvikstjärnet från landsidan som 
härstammar från jordbruket. Siffrorna är hämtade från en källfördelningsanalys utförd av 
SLU 1999. Både åkermark, vall och betesmark inkluderas i siffrorna som anges. 
Vänervik Fofor (%) Kväve (%) 
Lunnerviken 75 69 
Bottenviken 50 48 
Arnöfjorden 68 74 
Knappsjöviken 65 75 
Skattkärrsviken 53 66 
Alsterälven 48 47 
Kroppkärrssjön-
Välsvikstjärnet 

48 18 

Kattviken 44 40 
Dybottnen 78 85 
Torsviken 82 85 
 
Näringsläckaget från jordbruket kan minskas t ex genom att gödningen behovsanpassas bättre 
eller om markstrukturen förbättras. Detta kan ske om packningsskadorna minskas genom att 
maskinarbeten styrs till lämpliga årstider och bredare däck används. Att upprätta 
växtnäringsbalanser innebär att man försöker hitta en balans mellan mängden näring som 
används på gården och den mängd som produceras på gården. Mindre jordbearbetning 
minskar läckaget, liksom gödsling i samband med vårbruket, helst i växande gröda. 
Ytterligare metoder att minska näringsläckaget är att anlägga eller bibehålla 
vegetationsklädda kantzoner mellan jordbruksmark och öppet vatten eller att anlägga dammar 
och våtmarker där näringsämnen kan sedimentera eller tas upp av vegetationen innan vattnet 
fortsätter ut i närmaste sjö eller vattendrag. 
 
Spridning av kemikalier 
 
Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket och dess påverkan på 
vattenmiljöer beskrivs i kapitel 3.5. 
 
Kemikalier kan även spridas från jordbruket till kringliggande vattenmiljöer genom läckage 
av oljor m.m. från gårdsverkstäder med spolplattor för lantbruksmaskinerna. Vallgrödor 
konserveras ofta till ensilage med hjälp av syror som också kan läcka till omgivande vatten. 
 
Utsläpp till luft 
 
Avgång av ammoniak från stallgödsel, vid lagring och spridning, har på senare år 
uppmärksammats som ett stort problem. Stallgödsel bidrar med så mycket som 80-90 % av de 
totala utsläppen av ammoniak till luft i Sverige. Nedfallet av ammoniak bidrar till överskott 
av kväve i mark- och vattenmiljön, vilket orsakar försurning och övergödning. 
 
 
Mål 
 

• Varken sjöar, vattendrag, våtmarker eller grundvatten skall påverkas negativt av 
jordbruket. 
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Riktlinjer 
 

• Kommunen som markägare ska föregå med gott exempel och vidta de åtgärder som 
krävs för att minimera jordbrukets påverkan på våra vattentillgångar. 

 
Åtgärder 
 

• Med syfte att minska läckaget av näringsämnen från jordbruket ges rådgivning till 
brukare. Detta arbete prioriteras i tillrinningsområden till högt belastade sjöar och 
vikar och då främst i delområden där arealförlusten av näringsämnen har konstaterats 
vara hög. För Vänervikarna pekas dessa områden ut i Skötselplan för Vänerstranden. 
Övriga hårt jordbruksbelastade sjöar där åtgärder bör vidtas är Södra Hyn, Ilandasjön 
och Skårenoret/Härtsögaån.  

 
• Kommunen bidrar till att anlägga dammar och våtmarker i jordbrukslandskapet både 

för att hindra näringsläckage till vatten och för att gynna den biologiska mångfalden. 
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2.15 SKOGSBRUK 
 
 
Omkring 66 000 ha eller 57 % av den totala markytan i Karlstads kommun utgörs av 
produktiv skogsmark. Ca 6000 ha skog ägs av kommunen, ca 8000 ha av Stora Enso, ca 1500 
ha av AssiDomän, ca 2000 ha av stiftet, ca 2000 ha av fortifikationförvaltningen och 
återstående ca 46 000 ha är privatägda. Inom kommunen finns ca 28 sjöar störe än 10 ha och 
omkring 1500 km vattendrag, varav drygt hälften omges av skogsmark.  
 
Det finns ett nära samband och ett ömsesidigt beroende mellan skog och vattenmiljöer. 
Träden behöver vatten och vattentransporterad näring för sin överlevnad och vattenlevande 
organismer behöver nedfallande löv och skugga samt erosionshindrande träd som binder 
jorden i strandkanten. Naturvärdena beskrivs närmare i kapitel 2.2. 
 
 
Påverkan av skogsbruk 
 
Skogsbruk påverkar vattenmiljöer både direkt genom skötsel av kantzoner och körskador etc. 
och indirekt genom t ex ökat näringsläckage från avverkningsytor i avrinningsområdet.  
 
Avverkning 
De trädbevuxna kantzonerna är som nämnts ovan av stor betydelse både som livsmiljöer i sig 
samt för livet i vattnet. Avverkas strandskogen försvinner livsmiljön och tillförseln av mat i 
form av löv som är livsnödvändiga för många bottenlevande djur, t ex bäcksländelarver, 
uteblir. Avverkning av strandskogen leder också till ökad solinstrålning, vilket gör att 
vattentemperaturen riskerar att stiga mer än vad somliga vattenlevande arter tål. Exempelvis 
är öringen känslig för höga temperaturer. Då det inte längre finns några träd som binder 
jorden i strandkanten ökar risken för erosionsskador och igenslamning av vattnet. En 
trädbevuxen kantzon fungerar även som ett näringsfilter som tar upp mycket av näringen som 
kommer med avrinningsvattnet från omgivande marker. Försvinner kantzonen rinner en större 
del lösta växtnäringsämnen rakt ut i vattnet med ökad algtillväxt som en naturlig följd. Detta 
grumlar vattnet och förändrar livsbetingelserna för de ursprungliga arterna som är anpassade 
till ett klarare och mer näringsfattigt vatten. 
 
Vid skogsavverkning är grundregeln att skyddszoner bör sparas mot alla vatten. Hur bred en 
kantzon måste vara varierar beroende på hur terrängen, vattendraget och skogen ser ut. Som 
tumregel kan man säga att kantzonen i genomsnitt bör vara en trädlängd bred (dvs 20-30 
meter) utmed vatten som är minst 2 meter breda. Längs mindre vattendrag kan en något 
smalare skyddszon accepteras, men om terrängen är kuperad och jordarterna lätteroderade bör 
kantzonen i stället vara bredare. Undantag från denna regel förekommer dock. På vissa 
marker inom kulturlandskapet, främst flacka hävdade strandängar, kan bedömningen ur 
naturvårdssynpunkt vara att det är mer positivt att skapa ett öppet landskap och avlägsna alla 
träd fram till vattenlinjen. 
 
Dikning 
 
Diken som mynnar i ett vattendrag eller en sjö leder effektivt lösta växtnäringsämnen rakt ut i 
vattnet, vilket kan leda till ökad algtillväxt med följden att de ursprungliga arterna slås ut. I 
Karlstads kommun är dikning som innebär markavvattning (dvs en sänkning av 
grundvattenytan) förbjudet med undantag för Nyeds och Älvsbackas socknar (förbudet gäller  
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en stor del av Syd- och Mellansverige där andelen kvarvarande våtmarker är liten). För 
markavvattning krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen. Däremot förekommer ibland i 
samband med avverkning s k skyddsdikning, vilket innebär att man endast vill förhindra en 
tillfällig höjning av grundvattennivån. Den typen av dikning är endast anmälningspliktig till 
Skogsvårdsstyrelsen. Effekten av diken som mynnar i vattendraget är dock densamma i båda 
fallen, även om den tidsmässiga omfattningen är olika. För att minimera påverkan bör dikning 
undvikas i största möjliga mån och de som görs bör ej mynna direkt i ett vattendrag. Bättre är 
om avvattningsvattnet avleds till vegetationstäckta ytor eller om sedimentationsbassänger 
anläggs. 
 
Löv ersätts av barr 
 
Naturligt är de vanligaste trädslagen på den fuktiga marken närmast vattnet i våra delar av 
landet olika slags lövträd, främst klibbal. Den naturligt lövrika strandskogen utmed många 
skogsbäckar har dock avverkats och ersatts av barrträdsplanteringar. Barr har lägre 
näringsstatus för insektslarver och andra bottenlevande djur som livnär sig på att sönderdela 
löv som tillförs vattnet från strandskogen . Studier har visat att vattendrag kantade av löv är 
mer artrika än vattendrag kantade av barrträd. För att gynna lövträd i kantzonerna kan 
merparten av barrträden gallras bort eller ringbarkas. 
 
Körskador 
 
Den vattenmättade zonen närmast vattnet är mycket känslig för körskador. Normalt fungerar 
den som ett reningsverk där mycket näringsämnen stoppas upp på sin färd ut mot vattnet. 
Trycks jorden samman under tunga maskiner förlorar den mycket av sina effektiva 
filteregenskaper.  
 
När skogsmaskiner skall korsa vattendrag kan det ske på flera sätt med olika grad av inverkan 
på vattenmiljön. Det bästa är att bygga en bro eller lägga en halvtrumma där vattendragets 
naturliga botten utgör botten även inuti trumman. Vanliga heltrummor läggs i många fall 
högre än vattenytan och slutar med ett vattenfall. Då har ett vandringshinder för bottendjur 
och kanske även för fisk skapats. Detta kan leda till att populationer isoleras från varandra och 
det genetiska utbytet minskar eller att fiskar inte längre kan nå sina lekområden uppströms. 
Trummans lutning får inte heller vara för stor och vattennivån inne i trumman bör vara minst 
20 cm. Andrahandsalternativ till broar och vägtrummor kan vara att anlägga en stockbädd 
eller rismatta i vattendraget att köra på. För att inte bli till vandringshinder måste dessa 
naturligtvis avlägsnas efteråt. På känsliga marker bör avverkning ske när marken är tjälad. 
 
Läckage av kemikalier 
 
Kemikalier och oljor som används till skogsmaskiner kan allvarligt skada livet i vattnet. För 
att undvika påverkan på omgivande miljö bör miljöanpassade hydrauloljor och liknande 
användas. Dessutom bör användningen av oljor och kemikalier minimeras och förvaring ske 
så att risken för läckage till vatten minimeras. En del trädplantor är före plantering behandlade 
med bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Sådana bör förvaras så att eventuellt läckage inte 
kan nå vattenmiljöer. Urlakade ämnen från bark kan också skada livet i vattnet, varför 
virkesupplag inte bör placeras i direkt anslutning till vattenmiljöer. 
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Flottledsrensning 
 
Historiskt sett har flottning av timmer haft mycket stor betydelse i vårt län. Denna verksamhet 
har påverkat vattendragen kraftigt genom att man rensade bäckar och åar på sten, byggde 
flottningsrännor och rätade ut en del vattendrag för att stockarna skulle ta sig fram mer 
obehindrat. Då stenar och block rensas bort från vattnet försvinner många naturliga bo- och 
gömställen för fisk och andra vattendjur. Samtidigt jämnas flödet ut, forsar och strömmar 
suddas bort då botten blir jämnare och lugnvatten bakom stenar blir svårare att hitta. 
 
Skogsbrukspåverkan i Karlstads kommun 
 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län startade 1997 ett arbetsmarknadsprojekt där samtliga 
vattendrag med tillhörande kantzoner skall inventeras. Uppgifter samlas in om såväl 
naturvärden som mänsklig påverkan. Hittills är omkring tre fjärdedelar (1133 km vattendrag) 
av Karlstads kommun färdiginventerat. Detta material utgör en unik kunskapskälla bl a när 
det gäller att få en översiktlig bild av skogsbrukspåverkan i kommunen.  
 
Kantzoner 
Av de vattendrag i kommunen som rinner genom skogsmark kantas nästan 2 % av den sammanlagda 
vattendragssträckan av kalmark (dvs skogen har nyligen avverkats) på minst en sida. Med vetskap om 
att ca 4 % av den totala skogsarealen utgörs av kalmark och om man antar att avverkningsytorna 
fördelar sig jämnt i landskapet kan en ungefärlig uppskattning göras om att kalavverkning ända fram 
till vattendragen skett i nästan hälften av fallen. 
 
Körskador 
Traktorspår i vattendragen har noterats på 231 platser, vilket innebär ungefär ett traktorspår 
var 5:e kilometer. Det djupaste spåret som noterades var 70 cm djupt och omkring vart femte 
spår var 40 cm eller djupare. I 12 av fallen bedömdes erosionspåverkan som stark eller måttlig 
och i övriga fall som svag eller ingen. 
 
Vandringshinder 
299 vägtrummor bedömdes som hindrande för fisk och / eller bottendjur. Totalt noterades 
1417 trummor, vilket innebär att ungefär en femtedel av trummorna var fellagda. Andra 
vandringshinder som observerats var 28 dammar, hindrande ris i vattendraget på 1139 platser 
och 78 övriga hinder. Tillsammans utgör dessa 1544 hinder längs de 1133 km långa 
vattendragen som inventerats. Med andra ord finns omkring 1,4 hinder per kilometer. 
 
Mål 
 

• Skogsbrukets negativa påverkan på naturvärdena i sjöar, vattendrag och våtmarker 
skall minimeras. 

 
Riktlinjer 
 

• Skogsbruket bör planeras med tanke på hela avrinningsområdet, så att inte flera 
kraftiga ingrepp görs samtidigt i samma vattensystem. 

 
• Skogsbruket inom kommunens skogsinnehav bedrivs enligt gällande FSC-standard. 

FSC står för Forest Stewardship Council som är en internationell oberoende 
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medlemsorganisation som tagit fram riktlinjer för ett hållbart nyttjande av världens 
skogar.  

 
• I den kommande skogsbruksplanen för kommunens skogsinnehav, som är under 

upphandling, ska framgå vilken hänsyn som skall tas till vattenmiljöer för att 
minimera påverkan. 

 
 
Åtgärder 
 

• För att åtgärda tidigare vattenpåverkan från skogsbruket ska Karlstads kommun verka 
för genomförandet av följande restaureringsåtgärder, i första hand inom det egna 
markinnehavet, men genom samarbetsprojekt även i övrig skogsmark: 

 
- Restaurera kantzoner genom att exempelvis ringbarka gran och på så vis 

gynna löv samt tillskapa död ved. En ekologiskt väl fungerande kantzon ska 
vara flerskiktad och rik på lövträd, gärna med en blandning av olika trädslag 
och ett stort inslag av buskar. Den får dessutom gärna ha gott om gamla träd 
och död ved. 

 
- Avlägsna vandringshinder för fisk genom att lägga om fellagda vägtrummor 

samt ta bort hindrande ris och övriga hinder. Fiskvägar kan byggas förbi den 
typen av vandringshinder som inte går att avlägsna. 

 
- Återställa flottledsrensade vattendrag genom att återföra sten till å- och 

bäckfåror och återskapa lämpliga lekplatser för fisk. 
 

- Restaurera eller anlägga våtmarker i områden där dikningsföretag har 
medfört förlust och fragmentering av våtmarker. 

 
Karlstads kommun har nyligen beviljats statliga LIP-medel för restaurering av några 
vattendrag inom kommunen; Byckelsälven, Prostgårdsälven, Ölman/Svartån, Mobäcken och 
Östanåsån. Detta projekt kommer att genomföras under 2001 och 2002 och syftar till att öka 
kunskapen om vattendragen samt utifrån detta genomföra biotopförbättrande åtgärder, såsom 
restaurering av kantzoner, iordningställande av lekbottnar och ståndplatser, etc. En viktig del 
av projektet är även att skapa förutsättningar för arterna att sprida sig inom vattensystemen 
genom byggande av fisktrappor, omläggning av fellagda vägtrummor och undanröjande av 
vandringshinder. 
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2.16 TÄKTVERKSAMHET 
 
 
Masshushållning 
 
För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs tillstånd från 
länsstyrelsen enligt 12 kap miljöbalken. För husbehov får dock markägaren vidta sådana 
åtgärder utan tillstånd, men länsstyrelsen kan för ett visst område införa tillståndsplikt även 
för husbehovstäkter. För verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikten, t ex husbehovstäkt, och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 
ska samråd ske med länsstyrelsen. Endast tillståndspliktiga täkter redovisas här. 
 
För att skydda naturgrusförekomster från exploatering beskattas grus som hämtas från 
naturgrus. Åtgärden motiveras med bl a: 
- att det finns begränsade tillgångar av naturgrus i landet, 
- att isälvsavlagringarna, främst de stora rullstensåsarna och deltabildningarna, är viktiga 
grundvattenmagasin eller kan användas för konstgjord grundvattenbildning och därmed utgör 
potentiella dricksvattentäkter.  
 
Morän utgör ett av de alternativ som står till förfogande som ersättning för naturgrus. Morän 
beskattas inte, eftersom tillgången är god och jordarten saknar större betydelse ur 
grundvattensynpunkt. Andra alternativ till naturgrus är framförallt berg som kommit att 
nyttjas allt mer under senare år.  
 
I Karlstads kommun har man även börjat med återvinning av massor för att spara på 
naturresurserna. Tre s k masshanteringsstationer har byggts vid Djupdalen, Eriksberg och 
Bråtebäcken. Vid dessa stationer tar kommunen emot berg- och grusmaterial, betong, jord, 
sten, tegel och asfalt från olika bygg- och rivningsprojekt. Avfallsslagen läggs upp i separata 
högar, bearbetas och sorteras för att sedan kunna användas i andra byggprojekt m.m. För 
närvarande kan man totalt ta emot 30 000 ton massor per år. Jämfört med det årliga uttaget av 
grus och sten är det inte speciellt mycket, men det är en början. Tillstånd för anläggning av 
ytterligare en eller flera stationer kan sökas från länsstyrelsen.  
 
Täktverksamhet i Karlstads kommun 
 
Karlstads kommun har relativt stora tillgångar av naturlig grus och sand. Sand svarar dock för 
ca 70 % av dessa tillgångar, varför hushållning med naturgrus är högst väsentligt. I 
översiktsplanen 1997 (masshushållning) redovisas 26 grus- och sandförekomster i 
kommunen. Nio är undantagna från täktverksamhet på grund av höga naturvärden, 
vattentäktsintressen (Sörmon) eller alltför liten volym grus. För fyra områden där 
täktverksamhet bedrivs/bedrivits anges att fortsatt täktverksamhet ej bör tillåtas. Vidare 
redovisas i översiktsplanen sju bergförekomster som anses vara lämpliga för fortsatt eller ny 
bergtäkt. 
 
Den 1 november 2000 fanns 27 st täkttillstånd i Karlstads kommun, varav 4 bergtäkter, 18 
grustäkter, 3 sandtäkter, 1 matjordstäkt samt 1 berg- och grustäkt. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret bedriver tillsyn enligt miljöbalken vid tre bergtäkter. På övriga täkter är 
det länsstyrelsen som har tillsynsansvar. 
 

 147



I gällande täkttillstånd finns utrymme för brytning av ca 13,3 milj ton sand/grus och ca 4,2 
milj ton berg, vilket motsvarar omkring 7 % respektive 1 % av kommunens totala tillgångar 
som är praktiskt möjliga att bryta. Under 1999 utvanns ca 335 000 ton sand/grus (varav ca 
324 000 ton grus och ca 10 000 ton sand) och 702 000 ton berg. 
 
Tabell 2.16.1. Förteckning över samtliga täkttillstånd i Karlstads kommun. 
Siffrorna hänvisar till kartan i figur 2.16.1. 
Nr Fastighet Material Anmärkning 
1  Årbäck 1:10 Grus  
2 Trossnäs 10:1, Olsäter1:9 Grus Skyddsavstånd till 

Bryngelsrudmossen 
3 Trossnäs 10:1 Berg Skyddsavstånd till 

Bryngelserudsmossen 
4  Walum södra 1:2 Sand vattentäkt* 
5 Gerstad 2:1, Marieberg 1:1 Berg  
6 Sofiedal 2:3 Grus vattentäkt* 
7  Blekene 1:10 m fl Grus vattentäkt* 
8 Blekene 1.16 Grus vattentäkt* 
9 Hynboholm 2:1, norra 

delen 
Grus vattentäkt* 

10 Hynboholm 2:1, södra 
delen 

Grus vattentäkt* 

11 Hynboholm 2:31 Grus vattentäkt* 
12 Våle 1:33 m fl Krontorp 

1:12 
Berg, 
Grus 

vattentäkt* 
 

13 Krakerud 1:44 Berg  
14 Hulteby 8:1 Berg  
15 Forsnäs 1:25 Matjord  
16 Spätterud 1:54 Grus  
17 Sutterhöjden 1:8 Grus vattentäkt* 
18 Sutterhöjden 1:26, 1:29 m 

fl 
Grus vattentäkt* 

19 Sutterhöjden 1:43 Grus vattentäkt* 
20 Sutterhöjden 1:50 Grus vattentäkt* 
21 Sutterhöjden 1:59 Grus vattentäkt* 
22 Sutterhöjden 1:62 Grus vattentäkt* 
23 Lermarken 1:9 Grus  
24 Glumserud S:7 m fl Grus  
25 Buxerud 1:31 Grus  
26 Ölmskog 1:2 Sand  
27 Björkåsen 1:1, norra täkten Sand  
28 Björkåsen 1:1, södra täkten Grus  
29 Lövås 1:3, 1:5 Sand  
* Ligger i närheten av vattentäkt dock ej inom skyddsområde för vattentäkt 
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För de flesta täkter i kommunen gäller tillstånd att bryta material ned till 1 meter över högsta 
grundvattennivå. I Länsstyrelsens täktpolicy anges bl a att täktverksamhet under högsta 
grundvattenytan tidigare varit förbjudet. Miljöproblemen i samband med sådan täkt har nu 
övervunnits varför Naturvårdsverket och länsstyrelsen anser att dessa grusreserver bör 
utnyttjas i framtiden där så är lämpligt. 
 
 
Påverkan 
 
De dominerande miljöproblem vid täktverksamhet är buller och damning och vid bergtäkter 
även vibrationer. Mark-, grund-, och ytvatten kan förorenas av avlopp, kemikalier, farligt 
avfall, sprängmedelsrester, salt från vägar i täktområdet m.m. Dessutom kan 
grundvattenbildningen påverkas och själva täktverksamheten innebär i sig ett knaprande på 
potentiella dricksvattenresurser. Eftersom grundvattenytan ligger nära täktbotten innebär det 
en ökad risk för att grundvattnet kan påverkas av föroreningar.  
 
Diesel, hydraulolja m.m. kan förorena yt- och grundvatten dels vid lagring men även via de 
lastmaskiner, lastbilar, kross- och sorteringsverk samt asfalt- och oljegrusverk som kan finnas 
i täktområdet. Krossning av berg och grus sker oftast genom kampanjkrossning d v s 
krossverk ställs upp för krossning under en kortare period (några veckor - någon månad). Vid 
en grustäkt finns ett stationärt asfaltverk. Förvaring av kemikalier och farligt avfall i 
täktområdet ska alltid ske på tät yta som är invallad och nederbördsskyddad. Spillplåtar och 
dylikt ska finnas vid tankplats för fordon. Uppställning av kross- och sorteringsverk, asfalt- 
och oljegrusverk är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Påverkan på naturvärden 
 
Täktverksamhet på olämpliga ställen kan allvarligt skada värdefulla geologiska formationer 
och fina naturmiljöer. Täktverksamhet kan dock även få positiva effekter för den biologiska 
mångfalden. Vid täktverksamheten skapas öppna sandmarker som är av stort värde för många 
insekter, särskilt om sluttningarna är sydvända och därigenom varma och solbelysta. 
Sluttningar med mera finkornigt material koloniseras gärna av backsvalor som gräver in sina 
bohålor i sluttningen. Brytning under grundvattnet ger upphov till grunda vattensamlingar. 
Dessa småvatten kan koloniseras av groddjur och insekter och kan även bli intressanta 
häckningsmiljöer för den hotade fågelarten mindre strandpipare. Mindre vattensalamander 
finns bland annat i det gamla täktområdet vid Ölmskog och mindre strandpipare i en täkt vid 
Sörmon. Vid efterbehandling av täkter är det därför viktigt att inte schablonmässigt plantera 
igen sluttningar och täktbotten med tallplantor, utan se täktmiljön som en spännande biotop 
som kan tillföra naturvärden till miljön. 
 
Miljöövervakning 
 
Provtagning av grundvattnet sker vid en grustäkt och en berg- och grustäkt i Hynboholm. Vid 
ena täkten analyseras enbart petroleumprodukter. Vid berg- och grustäkten har även kväve 
analyserats för att kontrollera om sprängmedelsrester kan ha förorenat grundvattnet. 
Resultaten av undersökningarna visar på ingen eller mycket liten påverkan. Provtagning av 
dagvatten sker vid en bergtäkt. I samband med sprängning visar resultaten på något förhöjda 
halter av kväve i dagvattnet. 
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Dessutom inverkar täktverksamhet på landskapsbilden m.m., något som dock inte tas upp här. 
 
 
Mål 
 
Delmål från  det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”: 

• 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen 
återanvänt ballastmaterial utgöra minst 15 procent. 

 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ” Myllrande våtmarker”: 

• Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan 
exploatering. 

 
Länsstyrelsens mål för Värmlands län är på lång sikt att: 

• naturgrus av alla kvaliteter finns kvar i betydande, utvinningsbara, mängder till 
kommande generationer. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Kemikalier, t ex diesel, bör förvaras antingen i dubbelmantlade ADR-tankar eller på 
tät yta som är invallad och försedd med nederbördsskydd. Platsen bör göras oåtkomlig 
för obehöriga. Samma krav gäller för farligt avfall. 

 
• Inga nya naturgrustäkter bör tillåtas. 

 
• Inga täkter inom inre eller yttre skyddsområde för vattentäkt bör tillåtas. 

 
• Efterbehandling av täkter bör ske med en helhetssyn på täktens varande eller 

potentiella naturvärden. 
 
 
Åtgärder 
 

• Tekniska Verken bör söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en eller flera 
masshanteringsstationer i någon / några av kommunens kranorter. 

 
• Grus- och sandtäkter inom kommunen inventeras med avseende på fågel-, groddjur- 

och insektsliv senast år 2010. 
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2.17 VINDKRAFT 
 
 
Under denna rubrik behandlas möjligheten att uppföra vindkraftverk i vattenområden inom 
kommunen samt de positiva och negativa effekter detta kan ha på andra vattenanknutna 
intressen som landskapsbild, flora och fauna, rörligt friluftsliv, fiskerinäring och sjöfart. 
Däremot behandlas inte landbaserad vindkraftutbyggnad och inte heller aspekterna 
energiförsörjning, ekonomi eller effekter så som minskade luftföroreningar och minskad 
klimatpåverkan. 
 
Nulägesbeskrivning 
 
I dagsläget finns inte något vindkraftverk i Karlstads kommun, men Värmlands Energi & 
Vindkraftförening (VEV) har 1999 tagit fram rapporten ”Förstudie Vindpark Vänern”. I 
denna utredning har förutsättningarna för att etablera en större vindkraftanläggning i norra 
Vänern undersökts i åtta områden. Karlstads Energi AB var en av finansiärerna till förstudien. 
Vid urvalet av områden som ingick i studien utgick man från fem kriterier. Vindstyrkan skall 
vara god (motsvarande den av Energimyndigheten preliminärt fastställda nivån för 
riksintresse för vindkraft), lokalisering utanför naturreservat, minsta möjliga 
omgivningspåverkan, lämpliga grundförhållanden, vattendjup och bottentyp samt god 
anslutningsmöjlighet till befintliga elnät. 
 
Två av de undersökta alternativen ligger helt eller delvis inom Karlstads kommun och ett av 
dessa, Gässlingengrunden, presenteras också som utredningens huvudalternativ (figur 2.17.1). 
Gässlingengrunden ligger på allmänt vatten på gränsen mellan Karlstads och Hammarö 
kommun 4 km väster om Hammarö sydspets. Grunden omges av öppet vatten inom en radie 
på 4 km och botten utgörs av släta, sprickfria berghällar på 0-3 meters djup. Grunden ligger 
under vattenytan större delen av året. Inget behov finns av nätförstärkning, då 
Skoghallsverken ligger 5 km från platsen. Det finns plats för maximalt 10 vindkraftverk om 
högst 2000 kW vardera. Produktionsresultatet vid Gässlingengrunden beräknas vara likvärdigt 
med det vid Näsudden på Gotland, ett av Sveriges mest exploaterade områden för vindkraft. 
 
Det andra alternativet i Karlstad som ingick i förstudien är Kolonigrunden, belägna ca 1 km 
från gränsen för naturreservatet Segerstads skärgård. Detta bedöms som ett bra läge för en 
eventuell vidareutbyggnad av vindparken vid Gässlingengrunden, då avståndet mellan de 
båda grunden är ca 3 km. Vindförhållandena är lika bra, men kabeldragningen blir dyrare, 
eftersom närmaste anslutningspunkt för elkabel ligger längre bort. Detta gör det till en 
olämplig plats att börja med. Fler grund som kan vara intressanta att bygga vidare på är 
Gåsungarna, Puckeln och Gravkullarna.  
 
 
Påverkan 
 
Vattenbaserad vindkraft har både fördelar och nackdelar jämfört med strandnära etableringar. 
I Värmland är det ont om bra platser på land. Längre ut från stranden är vindförhållandena 
bättre, vilket ger en högre och jämnare energiproduktion. Större avstånd till bebyggelse ger 
mindre störningar för de boende av buller, skuggor och förändrad landskapsbild. Stränder och 
värdefulla områden för det rörliga friluftslivet förstörs ej direkt. Större grupper av 
vindkraftverk kan anläggas om de placeras längre från land och nya vägar behöver inte 
anläggas. Risken för att störa djurlivet är också mindre jämfört med strandnära områden. 
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Nackdelarna utgörs av ökade kostnader för anläggning och drift samt mindre tillgänglighet för 
service och högre krav på fundament pga tillkommande islaster. 
 

 
 
Figur 2.17 1. Karta över Vänern väster om Karlstad där de områden som kan bli aktuella för 
anläggning av vindkraftparker markerats. 
 
Landskapsbild och buller 
 
Landskapsbilden kommer att förändras vid upprättandet av en vindkraftpark, men om den 
placeras så långt ut i Vänern som vid Gässlingengrunden, ca 4 km från fastlandet, kommer de 
inte att göra så stort intryck från land. En tumregel är att ett vindkraftverk vid fri sikt och i 
klart väder dominerar landskapet inom ett avstånd på 10 gånger verkets höjd, dvs inom en  
cirkel med 500 meters radie vid en tornhöjd på 50 meter. Ett verk med samma höjd kan dock 
vara möjligt att se på ett avstånd upp till 2 mil. Även om vindkraftverken upptar en liten del 
av synfältet drar de genom vingarnas rörelse till sig uppmärksamheten hos människor i 
området. Genom att måla verken i en blå eller grå nyans kan man få dem att smälta in mer i 
omgivningen. Placeringen i närheten av en industri gör också att konflikten med det orörda 
och öppna landskapets bevarande minskar. 
 
Riktvärden för buller från vindkraftverk i områden som är viktiga för friluftslivet har av 
naturvårdsverket satts till 40 dBA på dagen och 35 dBA på natten. Gässlingengrunden ligger 
ca 6 km från bebodda områden där ljudnivån kommer att ligga på ca 5 dBA. Närmaste ö 
ligger 2,5 km bort och ljudnivån där hamnar kring 20 dBA. 
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Naturvård 
 
Påverkan på djurlivet är svår att förutsäga och bristfälligt undersökt. Erfarenheter från bl a 
Näsudden och Maglarp visar att kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk förekommer, men 
att det inte är något stort problem. Ett större bekymmer är kanske risken att skrämma undan 
fåglar ur området. Danmarks vindmölleforening skriver att inom ett avstånd på 250 meter från 
vindkraftverk kan antalet fåglar som rastar eller födosöker reduceras med upp till 95 %. För 
gäss och vadarfåglar har störningseffekter noterats på ett avstånd upp till 800 meter. Då 
Gässlingengrunden ligger under vattenytan större delen av året utgör de troligen inte rastplats 
för fåglar. Det finns dock större öar i området som fungerar som rastplatser och hur dessa 
skulle påverkas är osäkert. 
 
Vilken påverkan vindkraftverk har på fisk och övrigt liv under vattenytan vet man i dagsläget 
väldigt lite om. 
 
Botten påverkas genom att hål borras och slam kommer att spridas i samband med 
anläggningsprocessen. Då man använder berggrunden att förankra i behövs dock inte så stora 
betongfundament. 
 
En eventuell framtida utbyggnad av vindkraftparken är i förstudien föreslagen att ske västerut 
mot Segerstads skärgård som är ett naturreservat av riksintresse för naturvården. I det området 
finns det risk för att störningarna på djurlivet blir större än vid Gässlingengrunden, då de 
föreslagna grund som ligger närmast reservatet är belägna endast en kilometer från gränsen. 
 
Rörligt friluftsliv 
 
Det aktuella området är av riksintresse för friluftslivet. Viss båttrafik förekommer i området, 
men grunden ligger under större delen av året under vattenytan och påverkar inte friluftslivet 
nämnvärt. Det kommer att vara möjligt att fortsätta färdas i området även om vindkraftverken 
byggs. Däremot utgör några av öarna i Segerstadskärgården i närheten välbesökta utflyktsmål, 
t ex Stora Axelön (2,5 km), Gåsen (3,5 km) och Onsön (4,5 km). På detta avstånd märks 
vindkraftverken naturligtvis lite mer än från fastlandet. 
 
Kulturmiljövård 
 
I det närliggande området kring Gässlingengrunden har inte några kulturminnen påträffats och 
eftersom platsen ligger så långt från land bör vindkraftparken inte heller störa några 
kulturminnen eller kulturmiljöer på land. 
 
Sjöfart 
 
Sjöfarten kommer ej att störas då verken ska stå i ett grundområde. Med positionsljus i toppen 
kommer grunden att bli bättre markerade än i dag och sjöfartssäkerheten snarast ökar. Båtar 
kan störas av skuggor och reflexer från vindkraftverken, men sannolikt är inte detta något 
stort problem, eftersom båtarna troligen inte kommer att stanna i närheten av parken. 
 
Fiske 
 
Hela Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Fiske bedrivs i området, men omfattningen av 
detta och hur det skulle påverkas är dåligt undersökt. 
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Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”: 

• Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vattenområden, liksom bebyggelse och 
annan exploatering i kust- och skärgårdsområden, sker med hänsyn till 
vattenområdenas produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och 
kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet. 

 
 
Riktlinjer 
 

• Innan en vindkraftpark kan etableras vid Gässlingengrunden eller någon annanstans 
måste dess inverkan på fågelliv och fiske i området noggrant undersökas. 
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2.18 VÄRMEUTVINNING 
 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Solen värmer upp sjöar och vattendrag och den förhöjda temperaturen kan utnyttjas för att 
värma upp hus och varmvatten till byggnader. Även grundvatten kan användas för 
värmeutvinning. Det som krävs är en värmepumpanordning.  
 
Värmeutvinning ur ytvatten kan ske antingen genom att vattnet pumpas upp till värmepumpen 
för värmeväxling (öppet system) eller genom att en slang innehållande en köldbärarvätska 
placeras på botten av en sjö eller nere i bottenslammet där temperaturen är som mest stabil 
över året (slutet system). Vätskan pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen i det 
omgivande vattnet och slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. För utvinning av 
grundvattenvärme krävs en djupborrad brunn varifrån vattnet pumpas till värmepumpen där 
energiutvinningen sker. Från värmepumpen kan det avkylda vattnet ledas ut i ett dike eller en 
brunn. Det kan även återföras till marken genom fullständig eller delvis infiltration. 
 
För att anlägga en värmepump för utvinning av yt- eller grundvattenvärme ska anmälan göras 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan projektet påbörjas. Rör det sig om en anläggning 
med en uteffekt mer än 10 MW krävs tillstånd. De flesta villavärmepumpar har dock en effekt 
mindre än 15 kW. Kommunen har rätt att föreskriva om tillståndsplikt i vissa områden även 
för mindre anläggningar. 
 
Värmeutvinning ur yt- och grundvatten är en form av energiutvinning som ökat under senare 
år. Rätt använd är det både en miljövänlig, ekonomisk och energibesparande 
uppvärmningsteknik. Av de anmälningar som inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Karlstads kommun gäller samtliga utvinning av grundvattenvärme. Det finns dock anledning 
att misstänka att det till dessa anmälningar bör läggas ett betydande mörkertal. 
 
 
Påverkan 
 
När ett slutet system används finns alltid risken för läckage av köldmedier och 
köldbärarvätskor och detta är troligen den största miljörisken med värmepumpanläggningar. 
Vätskorna kan utgöras av vatten med tillsatser av frostskyddsmedel och kemikalier för 
korrosionsdämpning, avdödning av svamp och bakterier etc. 
 
Utsläpp av avkylt vatten i en recipient kan i utsläppets omedelbara närhet förorsaka en 
förändrad livsmiljö för vattenorganismer, så att t ex tillväxten hämmas pga av en lägre 
temperatur. 
 
Vid uppumpning av grundvatten som sedan släpps ut i en ytvattenrecipient finns risk för en 
oönskad sänkning av grundvattennivån. Detta kan också äventyra driftsäkerheten hos 
anläggningen. 
 
Andra störningar från ytvattenvärmeutvinning kan vara svavelvätedoft och buller. 
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Mål 
 

• Värmeutvinning ur vatten skall ske utan risker för påverkan på grund- eller ytvatten.  
 
Riktlinjer 
 

• Värmepumpanläggningar bör ej tillåtas inom skyddsområden för vattentäkter  
 

• Vid anläggningens placering måste hänsyn tas till närliggande grundvattentäkter. 
 

• Köldbärarvätskan bör inte vara svårnedbrytbar eller giftig. 
 

• Tydlig skyltning bör finnas i närheten av slangar i sjöar för att undvika skador 
exempelvis vid ankring och slangens läge bör markeras på en karta. 

 
 
Åtgärder 
 

• De lokala hälsoskyddsföreskrifterna bör kompletteras med att tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden krävs för anläggning av värmepumpar inom skyddsområden för 
vattentäkter. 

 
• Information ges till försäljare av värmepumpar och allmänheten om anmälningsplikten 

för anläggning av värmepumpar. 
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3. Hot riktade mot kommunens 
vattentillgångar 
 
I kapitel 2 – Intressen knutna till kommunens vattentillgångar – har olika former av hot 
beskrivits. Hoten har där integrerats i texten på ett ”naturligt” sätt.  
 
Hot som beskrivits i föregående kapitel är bl a: 
-hot mot naturvärdena inom Vänerskärgården genom ytterligare exploatering (2.2Naturvård) 
-utsläpp av bränsle som en följd av ofullständig förbränning från framför allt fritidsbåtars två- 
 taktsmotorer kan vara ett hot mot vattenkvaliteten. Även bullerproblem från fritidsbåtstrafik 
 kan ses som ett hot mot bl a människors hälsa. (2.3.1 Friluftsliv och turism, båtliv) 
-hotet mot kulturmiljöer i odlingslandskapet som en följd av igenväxningen (2.4 Kulturmiljö) 
-dricksvattnets känslighet för olika slags påverkan (2.6 Dricksvatten) 
-utsläpp av miljöfarliga kemikalier i avloppet gör att slammet inte kan återföras till jordbruket 
(2.7 Avloppsvatten) 
-reglering av vattendragen kan innebära hot mot den biologiska mångfalden  
(2.9 Vattenreglering) 
-lekområden för fisk kan hotas om vassutbredningen inte förhindras (2.12 Yrkesfiske) 
-utsläpp/spridning av kemikalier i jordbruket kan innebära risk för vattenmiljön  
(2.14 Jordbruk) 
-fellagda vägtrummor vägtrummor kan innebära vandringshinder för fisk (2.15 Skogsbruk) 
-täktverksamhet kan innebära risk för påverkan av grund- och ytvatten (2.16 Täktverksamhet) 
 
 
I detta kapitel redogörs för övriga större hot mot kommunens vattentillgångar. 
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3.1 TRANSPORTER 
 
3.1.1 LANDTRANSPORTER 
 
Det i dagsläget  största akuta hotet  för vattenförsörjningen i kommunen är  
om en transport av farligt gods skulle haverera på E18 vid Sörmons vattenverk. 
Riskerna med den nuvarande dragningen av E18 över vattenverkets skyddsområde beskrivs 
även i kapitlet  2.6 Dricksvatten. 
 
 
Landburna transporter påverkar givetvis vattenmiljöer genom spridning av avgaser, t ex 
kväveoxider som bidrar till försurningen (se kap 3.1). Påverkan av mer akut art kan inträffa 
om en olycka med en transport av farligt gods sker och giftiga ämnen läcker ut i grundvatten 
eller ytvatten. Det är den senare problematiken som tas upp i detta avsnitt. 
 
Sverige har en total lastbilsflotta på 60 – 70 000 fordon. Enligt SCBs undersökningar 
transporterades ca 14 miljoner ton farligt gods på våra vägar 1996, varav ca 70 % 
petroleumprodukter. En minskning har skett av sjötransporterna och en allt större andel gods 
transporteras istället på vägar och järnvägar vilket innebär ökade miljörisker. 
 
En olycka i samband med transport av farligt gods över vattentäkt kan få mycket stora 
konsekvenser för miljön och dricksvattenförsörjningen. Dessbättre är att farligt gods olyckor i 
Sverige statistiskt sett inträffar förhållandevis sällan jämfört med andra tillbud. 
Uppskattningsvis har 1-2 % av alla larm med farligt gods att göra. Utifrån det perspektivet 
kan man också ställa sig frågan om samhället har tillräcklig erfarenhet och beredskap vid 
dessa relativt "ovanliga" olyckor?  
 
Berörda vattentäkter inom Karlstads kommun 
 
Inom Karlstads kommun finns fem vattentäkter som direkt berörs av vägar; Sörmon, 
Mellerudstorp, Törne, Hynboholm och Sandtorp. 
 
Sörmon 
 
I Karlstads kommun föreligger den största och allvarligaste risken för vattenpåverkan av 
landtransporter utmed E18 vid Sörmons vattentäkt (denna problematik tas även upp i 
dricksvattenkapitlet 2.6). E18 går tvärs igenom vattentäktsområdet nära 
vattenskyddsområdets gräns. En utredning och en projektering för att bl a med täta diken göra 
nuvarande väg säkrare har utförts. Detta för att förhindra att farligt gods omedelbart tränger 
ned i marken och förstör delar av vattentäkten. Detta projekt har ej kommit till utförande 
delvis pga kostnaden samt att man även studerar andra vägsträckningar av E18 eller 
breddning av nuvarande sträckning. Omfattningen av transporter genom detta område anges 
nedan i tabell 2.13.1. 
 
Mellerudstorp 
 
Riksväg 702 går igenom vattentäktsområdet. Denna väg har låg trafik och några stora risker 
för förorening till följd av transporter av farligt gods föreligger ej. 
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Törne 
 
E18 går igenom vattentäktsområdet. I samband med byggandet av E18 anlades skydd för 
vattentäkten, men endast i form av limmad kantsten samt vägräcke. Omfattningen av 
tranporter genom detta område är densamma som över Sörmon. 
 
Hynboholm 
 
Riksväg 61 mot Kil och Arvika samt tillfarten till Karlstads flygplats går igenom 
vattentäktsområdet. I samband med utbyggnaden av tillfartsvägen till flygplatsen och dess 
korsning med rv 61 har en damm byggts för att kunna ta emot oljeförorenat vatten i fall en 
olycka är framme - detta för att säkerställa vattentäkten. 
 
Sandtorp 
 
Sandtorp är en mindre vattentäkt belägen inom Brattforsheden som är en av landets största 
potentiella grundvattentillgångar. Riksväg 63 går igenom vattentäktsområdet. Vägen är smal 
och krokig och förslag på ombyggnader av vägen utreds varvid hänsyn till hela 
Brattforsheden tas. Omfattningen av transporter längs denna vägsträcka anges i tabell 2.13.1 
nedan. 

 
Vägtransporter av farligt gods inom Karlstads kommun 
 
Rekommenderade vägar för farligt gods visas på kartan i figur 2.13.3. På vilka vägar farligt 
gods lämpligen transporteras inom tätorterna, om restriktioner eventuellt behövs, är ej utrett.  
 
I tabell 3.1.1. nedan visas det ungefärliga flödet av farligt gods över kommunens två 
viktigaste grundvattentillgångar. Uppgifterna bygger på ett enkätutskick från räddningsverket 
till företag / arbetsplatser som hanterar farligt gods och visar den minsta mängd som 
transporterades den aktuella vägsträckan under fjärde kvartalet 1998. Resultatet påverkas av 
ett antal osäkerhetsfaktorer och antaganden. Svarsfrekvensen på enkäten var 56 %. Uppgifter 
om vägval har ibland varit osäkra, beroende på att företagen anlitar speditörer/andra 
transportörer för transporterna. Några företag har av praktiska skäl lämnat uppgifter för 
kortare period än ett kvartal. Alla avsändare/mottagare av farligt gods har inte deltagit i 
undersökningen. Det finns en risk att någon eller några större hanterare av farligt gods har 
förbigåtts vid urvalet av företag. Internationella transporter som varken har sin avsändare eller 
mottagare i Sverige, kunde inte undersökas. Dessutom kan säsongsvariationer förändra 
resultatet. 
 
Tabell 3.1.1 Vägtransporter av farligt gods över de två viktigaste grundvattenresurserna inom 
Karstads kommun under fjärde kvartalet 1998 enligt en enkätundersökning som utförts av 
Räddningsverket. Mängderna anges i ton. 
Farligt gods E18 över Sörmon Rv 63 över Brattforsheden 
Explosiva ämnen och föremål 100 - 200 -
Gaser 5 000 - 15 000 10 - 200
Brandfarliga vätskor 10 000 - 20 000 2 500 - 10 000
- varav petroleumprodukter 10 000 - 20 000 2 500 - 10 000
- övriga utom petroleumprodukter 50 – 1 000 50 – 1 000
Brandfarliga fasta ämnen 10 - 100 -
Självantändande ämnen - -
Ämnen som utvecklar brandfarlig 
gas vid kontakt med vatten 

10 - 100 -
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Oxiderande ämnen 500 – 2 500 -
Organiska peroxider - -
Giftiga ämnen 2 500 – 5 000 -
Frätande ämnen 2 500 – 5 000 1 000 – 5 000
Övriga farliga ämnen och föremål 10 - 200 -
TOTALT* 50 000 – 100 000 10 000 – 20 000
* Det totala godsflödet är Räddningsverkets uppskattning utifrån enkätundersökningen och inte en summering 
av ovanstående rader. 
 
 
Hur sannolik är en olycka med farligt gods? 
 
Vägverket Region Väst (Halland, Västra Götaland och Värmland) har gjort en analys av 108 
dödsolyckor som inträffat inom regionen 1998-99. Preliminära siffror visade att av 155 
omkomna så var 12 misstänkta självmord och 26 förare (24%) hade alkohol i kroppen. Denna 
analys berörde inte akuta sjukdomsfall som vi vet också drabbar ett visst antal bilförare varje 
år. Med dessa siffror som bakgrund får man lätt uppfattningen av att den "ovanliga" olyckan 
är mer sannolik än om man tittar på Vägverkets statistik över olyckstyper på E18 mellan 
Skutbergsmotet och Björkåsmotet. Denna visar att under åren 1995-99 inträffade 89 olyckor 
fördelade på följande olyckstyper:  

- 42 rådjursolyckor 
- 20 älgolyckor 
- 17 singelolyckor 
-   4 mötesolyckor 
-   1 upphinnandeolycka 
-   1 avsvängsolycka 

 
Beredskap för en olycka med farligt gods  
 
Man kan spela upp många olika scenarier för att bereda sig för den här typen av olyckor och 
det finns en rad faktorer som kommer att vara mer eller mindre direkt avgörande för vilken 
utgången blir t ex: 

- Finns liv att rädda (liv går före egendom och miljö) eller kan räddningspersonalen 
omgående lägga alla resurser på att begränsa skadan på vattentäkten? 

- Hur stora är riskerna inledningsvis för räddningspersonalen, t ex brand, explosion, ras? 
Är riskerna minimerade?  

- Hur är väder, temperatur och vindförhållanden, tjäle i marken etc. 
- Vilken tid på dygnet?  
- Vilken information som räddningstjänsten får vid larmet. 

 
Räddningstjänsten i Karlstad har en container med utrustning för kemolyckor, en s k. 
kemcontainer. Den är utrustad med speciell utrustning för att pumpa, täta och samla upp en 
begränsad mängd spill. Denna körs ut av en lastväxlare som normalt används som tankbil. 
Styrkan består av 9 heltidsbrandmän Vid normal riskmiljö behövs 5 stycken ur 
räddningsstyrkan för att möjliggöra insats. Vid högre riskmiljö behöver rök/kemdykare skydd 
av en s k skyddsgrupp. Heltidsstyrkan skall ha lämnat stationen inom 1,5 minuter efter att 
larmet har gått. I Karlstadsregionens räddningstjänstförbund ingår 8 stycken deltidskårer 
(Grums, Kil, Högboda, Forshaga, Deje, Vålberg, Väse och Molkom). Samarbetsavtal med 
Hammarös räddningstjänst som är en deltidskår finns också. Deltidsbrandmännen måste ha 
lämnat stationen senast 5 minuter efter att larmet har gått. Till detta, oavsett hel- eller deltid, 
skall körtid och angreppstid läggas till. Vid en kemolycka är behovet av vatten stort för att  
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säkra olycksplatsen för att möjliggöra insats för räddningspersonalen. En prioritering som 
måste ske inom några sekunder utifrån de uppgifter som larmaren lämnar är; skall 
kemcontainern eller vatten tas med i första läget. Momentet att lyfta av vattentanken och köra 
på kemcontainern tar ca 8-10 min. Anspänningstiden 1,5 min plus körtiden t ex Sörmons 
vattentäkt ca 10 min skulle då förlängas med 8-10 min. Efter ca 20 min är man då på plats vid 
Sörmon med kemcontainern.  
 
Skyddet av vattentäkten skulle kunna förbättras t ex genom vägvalsstyrning för fordonstrafik. 
Man bör också regelbundet se över framtagna handlingsplaner i händelse av olycka. 
 
Frågan är inte om en olycka med bensin eller annat farligt gods kommer att hända vid Sörmon 
utan frågan är när den kommer att hända. Vilka konsekvenser detta innebär för denna 
vattentäkt som idag försörjer 72 000 människor kanske vi idag har svårt att förstå. 
 
 
Mål 
 
Från ÖP97: 

• Farligt gods ska transporteras på ett säkert sätt för att undvika allvarliga skador på 
människor eller i miljön. Kommunen ska ha en hög beredskap för att snabbt kunna 
ingripa vid olyckor.  

 
 
Transporter av farligt gods skall ske på ett sådant sätt att kommunens viktiga 
grundvattenområden (se kartbilaga) inte utsätts för höga risker. 
 
 
Åtgärder 
 

• Kommunen skall verka för att en påskyndning sker av arbetet med att genomföra en 
flyttning av E18 vid Sörmon (se kapitel 2.6). 

 
• Vägverket Region Väst påbörjar under våren 2001 en förstudie för att flytta den del av 

E18 som passerar närmast Sörmons vattentäktsområde. 
 

• Samtliga vattenskyddsområdens avgränsningar och skyddsföreskrifter skall ses över. 
 

• Räddningstjänstens räddningscontainer bör permanent placeras på en lastväxlare för 
att minska insatstiden och på så sätt möjliggöra en effektivare räddningstjänst. 
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3.1.2 SJÖTRANSPORTER 
 
Påverkan 
 
Utsläpp av olja och annat farligt gods 
Transporter av miljöfarligt gods medför alltid risker för den omgivande vattenmiljön, 
eftersom risken finns att läckage inträffar. Att så också har skett visar de förorenade 
sedimenten i hamnbassängen. Oljespill från fartygen tas fritt emot i Karlstads hamn. För 
utsläpp från fartyg i Vänern utanför hamnområdet är kunskapen relativt begränsad. De senaste 
åren har dock ett antal mindre oljeutsläpp inträffat i kommunen bl.a. vid Kanikenäsbanken 
och Skattkärrsviken. Ett fartygshaveri eller en olycka på Vänern skulle kunna medföra 
allvarlig skada på den stora vattenresursen.  
 
Båtbottenfärger 
Båtbottenfärger som hindrar påväxt, s k antifoulingfärger, används på handelsfartyg. Dessa 
färger är giftiga och har visat sig ha negativ påverkan även på andra vattenorganismer än 
själva påväxten. Av denna anledning är det sedan 1992 förbjudet att använda antifoulingfärger  
på fritidsbåtar i sötvatten. Däremot finns inget förbud som gäller handelssjöfarten. Någon 
undersökning av hur stor denna miljöpåverkan är i Karlstadsområdet har inte gjorts.  
 
Erosionspåverkan 
Viss erosionspåverkan av fartygen i strandområdena förekommer förmodligen, men detta har 
ej dokumenterats. 
 
Utsläpp från hamnen 
Miljöeffekter från verksamheten i själva hamnområdena behandlas mer utförligt under 
rubriken Miljöfarlig verksamhet, avsnitt 3.4 
 
 
Muddring 
Eftersom älven transporterar med sig stora mängder sediment finns behov av återkommande 
muddring i hamnområdet. Tillstånd har tidigare funnits för att tippa dessa massor i ett 
vattenområde strax utanför Karlstads kommungräns. Nu är detta dock inte tillåtet längre utan 
kommande muddermassor måste tas omhand på land. 
 
Energiförbrukning 
Jämfört med landsvägstransporter är sjötransporter mer energisnåla även om inte den allra 
bästa oljan används som drivmedel. 
 
Beredskap vid utsläpp till vatten 
 
Ansvarsfördelning 
När olja eller andra för miljön skadliga ämnen kommit ut i vattendrag, kanaler, hamnar och 
andra insjöar än Vänern svarar Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för den kommunala 
räddningstjänsten inom kommunen. I Karlstadsregionens räddningstjänstförbund ingår 
Grums, Kils, Forshaga och Karlstads kommuner. Ute i Vänern är i stället det den statliga 
räddningstjänsten, i detta fall kustbevakningen, som har ansvaret för vid denna typ av olyckor. 
Den geografiska gränsdragningen mellan statlig och kommunal räddningstjänst följer vid 
Karlstads hamn gränserna för hamnområdet (se figur 5.) och vid Älvenäs en ostvästlig linje 
300 meter söder om Älvenäs hamnkaj. I övrigt går gränsen i strandlinjen.  
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Kustbevakningens båt är normalt inte stationerad i Vänern, varför det i praktiken ofta blir den 
kommunala räddningstjänsten som står för utförande på uppdrag av staten. 
Sedan oljan eller de skadliga ämnena flutit i land och några nya skador som kräver akuta 
åtgärder inte längre inträffar återstår att sanera strandområdet. Denna sanering är inte en 
uppgift för räddningstjänsten. Det finns inte några bestämmelser i räddningstjänstlagen som 
reglerar ansvaret för sanering av ett olje- eller kemikalieskadat område. Saneringen anses 
emellertid vara en uppgift för kommunen. 
 
Utrustning 
Till sin hjälp har räddningstjänsten en aluminiumbåt på 6 x 2,2 meter som kan ta sig fram i ca 
30 knop. Främst används sjösättningsramperna på Örsholmen och vid Skutberget för att 
snabbt komma ut på respektive sida om Hammarö. I räddningstjänstförbundet finns 
sammanlagt 375 meter länsor för invallning placerade i Karlstad och Grums. 200 meter av 
dessa finns i Karlstad och är i dåligt skick. Räddningstjänsten på Hammarö har 300 meter i 
hamnen, vilka bör vara möjliga att låna vid behov. I hamnen har Kustbevakningen placerat en 
container som innehåller oljesaneringsmaterial, exempelvis skrapor, håvar, säckar bojar m.m.  
 
Räddningstjänsten har möjlighet att förstärka sina egna resurser med material från ett av 
Räddningsverkets oljeskyddsförråd. Det som ligger närmast är Vänersborg. Meningen är att 
materialet skall kunna transporteras inom en radie av 25 mil inom tio timmar. Materialet i 
oljeskyddsförrådet passar dock inte alla typer av oljeskyddsarbeten, varför det även kan bli 
nödvändigt att införskaffa ytterligare material som är anpassat till den aktuella situationen. 
 
Risker 
Oljeutsläpp genom grundstötning är den olycka som kan leda till de största utsläppen. Även 
torrlastfartyg måste ses som risk då deras bränsletankar kan brista vid grundstötning.  
 
Vid ilandpumpning av olja från fartyg kan utsläpp ske genom s k slangsprängning eller 
överpumpning.  
 
Fartygsbränder får anses som svårsläckta beroende på flera faktorer: 

- Trånga och besvärliga utrymmen för rökdykarna. 
- Strålningsvärmen från stålytorna gör att återantändning sker mycket lättare. 
- Taktisk svårt att kyla brandgaserna då man får gå ned mot branden. 
- Släckvattnet kan göra fartyget rankt. 

Om fartygsbranden skulle ske vid oljehamnen skulle det kanske bli nödvändigt att bogsera ut 
fartyget från platsen för att undanröja en depåbrand. 
 
Vid ett oljeutsläpp i Vänern, i någon av hamnarna eller i en av älvarna måste 
räddningstjänsten inledningsvis valla in området för att begränsa skadorna på miljön, t ex 
genom att: 

- Lägga länsor runt ett fartyg för att begränsa oljeutsläppet. 
- Lägga länsor både norr och söder om oljehamnen mot Vänerterminalen för att 

begränsa utsläpp vid lossning/fyllning.  
- Lägga länsor i en älv med strömmande vatten. 
 

Vart och ett av dessa scenarier kräver var för sig ca 500 meter länsor. Denna resurs har vi inte 
idag i regionen. Dessutom bör vi kunna ta upp oljan på egen hand framför allt i strömmande 
vatten och utrustningen bör vid behov snabbt kunna flyttas och lastas om till en båt. 
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Mål 
 
Delmål till det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”:  

• Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning ska utsläppen av olja och kemikalier 
från fartyg minimeras och vara försumbar senast år 2010. 

             
 
Åtgärder 
 

• Samverkan skall inledas med grannkommunerna utmed norra Vänern för att klargöra 
intresset för inköp av räddningsutrustning och beredskap vid ev. oljeutsläpp. I första 
hand införskaffas följande hjälpmedel: 
- Ett lastflak med minst 500 meter länsor i stapelbara pallar som snabbt kan lastas om 
till båt och läggas ut vid behov.  
- Utrustning att ta hand om olja i strömmande vatten. 

 
• En undersökning av påverkan från giftiga båtbottenfärger i Karlstads hamn genomförs 

i samband med undersökning av småbåtshamnarna (se kap 2.3.1) 
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3.2 FÖRSURNING 
 
 
Vad händer vid försurning? 
 
Ytvatten 
 
Många svenska vatten har en viss naturlig surhet, men föroreningsutsläpp och annan påverkan 
har under senare decennier medfört en markant ökning av surheten i många sjöar och 
vattendrag. 
 
Genom att marken helt eller delvis kan neutralisera tillförd syra har den en viss förmåga att 
skydda närliggande vatten från sur nederbörd. Om marken försuras mister den emellertid en 
stor del av sin neutraliseringsförmåga. Eftersom marken gradvis har blivit surare sedan istiden 
har därför också sjöar och rinnande vatten genomgått en långsam, naturlig försurning under 

de gångna årtusendena. Ännu i början av 1900-talet låg deras pH-värden likväl med få 
undantag kring 6 eller däröver. 
 
Den sentida försurningen, som tog fart med industrialismens införande, orsakas främst av 
utsläpp och nedfall av sura svavelföreningar och kväveoxider från förbränning (inklusive 
trafiken). Även skogsbruket har sannolikt medverkat till utvecklingen. Den snabba ökningen 
av nederbördens och markens surhet som människan åstadkommit under denna period har 
medfört en kraftig ytterligare försurning av ett stort antal svenska sjöar och vattendrag. 
De flesta vatten har dock fortfarande en viss buffertkapacitet, dvs förmåga att neutralisera 
tillskott av sura ämnen. Som mått på buffertkapaciteten används begreppet alkalinitet. Ett 
tillskott av syra får större effekt på vattnets surhet ju lägre alkaliniteten är. 
 
Ett första tecken på att en sjö påverkats av syratillförsel är att vattnets alkalinitet börjar 
sjunka. Så länge alkalinitetsminskningen förblir måttlig påverkas vattnets surhet ganska 
obetydligt. Om alkaliniteten närmar sig noll blir pH-värdet instabilt. 
 
Under perioder då vattnet tillförs extra stora syramängder kan pH-nivån tillfälligt sjunka nedåt 
5 och därunder. Surstötar av det slaget inträffar särskilt vid snösmältningen. 
Grundvattennivån stiger då så högt att merparten av den smälta snön förs ut i sjöar och 
vattendrag via de allra ytligaste markskikten, som alltid är mer eller mindre sura. Såväl fauna 
som flora i vattnet kan ta skada av surstötar, även om pH-värdet vid andra årstider är 
tillfredsställande. 
 
De i särklass allvarligaste försurningsproblemen finns i syd- och västsvenska 
urbergsområden. I delar av dessa områden är marken numera försurad ända ned till 
berggrunden, och där håller sig pH-värdet i många sjöar och vattendrag året om kring 4,5. I 
sådana trakter uppvisar också grundvattnet tydlig försurningspåverkan, även om det sällan blir 
lika surt som vattnet i närliggande bäckar och småsjöar. 
 
Ökad surhet medför generellt att antalet växt- och djurarter i vattnet minskar. 
Försurningskänsliga bottendjur såsom snäckor, musslor och kräftdjur börjar minska i antal  
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redan vid pH-värden kring 6. Vid lägre pH-värden börjar även känsliga fiskarter såsom mört 
och laxfiskar försvinna. Sjöar med pH-värden kring 4,5 kan vara helt fisktomma. 
 
 
Kalkningsinsatser i försurade vatten 
 
Ytvatten 
 
För att återställa biologisk mångfald och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids numer 
varje år ungefär 200 000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras 
tillrinningsområden. Kalken upplöses efterhand genom samma slags vittringsprocesser som i 
kalkrika marker. På så sätt minskas vattnets surhet. 
 
Naturvårdsverket delade år 2000 ut 210 miljoner kronor till sådana bidrag. Större delen av de 
sjöarealer som var försurade i slutet av 1970-talet har tack vare kalkningen återfått pH-värden 
i närheten av förindustriella nivåer. 
 
Efter bara ett par tre år är emellertid större delen av den kalk som tillförts en sjö förbrukad. 
Kalkningen måste därför upprepas med några års mellanrum så länge syratillförseln fortgår i 
nuvarande omfattning. 
 
Grundvatten 
 
Kalkning har också satts in för att avhjälpa försurning av grundvattentäkter. Ett alltför surt 
dricksvatten utgör en hälsorisk, framför allt genom att syran kan lösa ut skadliga metaller från 
ledningssystemet. Det är främst i grunda, grävda brunnar i Syd- och Västsverige som vattnet 
kan ha låga pH-värden. I sådana fall har kalk tillförts antingen direkt i brunnen eller på 
marken i vattentäktens omgivningar. 
 
 
Försurningsläget och kalkningsinsatserna i Karlstads kommun 
 
Försurningskällor 
 
I samband med förbränning av fossila bränslen, för uppvärmning eller transport, sker 
försurande utsläpp till luften. Den största delen av det försurande nedfallet över Karlstads 
kommun kommer från utsläpp utanför kommunens gränser. Svenska Rayon AB som är 
beläget vid Norsälvens mynning i Åsfjorden är idag den största enskilda utsläppskällan av 
svavelföreningar i länet genom utsläppen av koldisulfid. Denna förening bryts långsamt ner i 
atmosfären, men på sikt uppkommer försurande föreningar som påverkar försurningsläget i 
mark och vatten. 
 
Ytvatten 
 
Det är främst i kommunens norra delar som det finns försurade sjöar, eftersom jordmånen där 
utgörs av näringsfattig morän och berggrunden har låg motståndskraft mot försurning. Det är i 
de norra delarna av Alsterälvens avrinningsområde och i Mölnbackaåns avrinningsområde 
som dessa sjöar är belägna.  
 
 

 168



Kalkningsinsatserna i dessa avrinningsområden påbörjades i början av 1980-talet. 
Vid kalkning i Mölnbackaåsystemet är förutom Karlstads kommun även Forshaga och 
Hagfors kommuner berörda. Kalkningarna sker enligt en av länsstyrelsen framtagen 
kalkningsplan och kalkningsinsatsernas storlek kan variera mellan åren.  
 
Som exempel på dessa kalkningsinsatsers omfattning kan nämnas att under år 2000 spreds i 
Alsterälvens avrinningsområde 410 ton kalk med båt och 133 ton med helikopter.  
Kommunens kostnad för kalkningsinsatserna under 2000 var ca 35 000 kronor. 
 
Ett kommunalförbund, Värmlands läns kalkningsförbund, har sedan januari 2002 helt tagit 
över ansvaret för kalkningsverksamheten i länet. 
 
Vattnet provtas och analyseras för att följa upp effekterna av insatta kalkningsåtgärder. 
Som exempel på effekter som iakttagits av kalkningen i kommunen, förutom höjning av pH- 
och alkalinitetsnivåerna, kan nämnas lyckade föryngringar av fiskbeståndet.  
Vid kalkningsinsatser i tillrinningsområden till sjöar kan konflikter uppstå med 
naturvårdsintressen då kalk som faller på vitmossa kan ha en kraftigt hämmande effekt på 
denna. Några sådana konflikter har inte inrapporteras i vår kommun. 
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Figur 3. 2.1. .Diagram som visar hur pH-värdet förändrats i sjön Mangen sedan kalkningen 
inleddes under hösten 1982. 
 
I figur 3.2.2 visas en översikt med pH i nuläget i kommunens sjöar och vattendrag samt vilka 
vatten som kalkas. 
 
Grundvatten 
 
Problemen med försurat grundvatten i enskilda vattentäkter är sannolikt inte så stora inom 
Karlstads kommun. Över 90% av befolkningen är dessutom anslutna till kommunala 
vattenverk. Miljökontoret känner endast till några enstaka fall där  
grundvattentäkter kalkats för att försöka avhjälpa problem med försurat dricksvatten.  
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Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning: 

• Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kritiska belastningen för mark 
och vatten.  

Delmål från det nationella miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” 
• År 2010 ska högst 5 procent av antalet sjöar och högst 15 procent av sträckan rinnande 

vatten i landet vara drabbade av försurning som orsakats av människan. 
 
Riktlinjer 
 

• Kommunen bör kraftfullt verka för att utsläppen av försurande ämnen minskar. 
Kommunen bör själv föregå som gott exempel men även försöka påverka andra 
”utsläppare” såväl inom kommunens gränser som utanför.  

 
• I de fall olja används inom den kommunala verksamheten ska svavelhalten vara 

minsta möjliga. 
 

• Kalkningsinsatserna i kommunen bör fortsätta i minst nuvarande omfattning. Vid 
eventuella minskningar av dessa insatser finns risk för att det som tack vare 
kalkningsinsatser de senaste 10 – 20 åren bevarats av floran och faunan snabbt 
förstörs. 
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3.3 ÖVERGÖDNING 
 
 
Vad är övergödning? 
 
Övergödning innebär att näringsämnen, främst kväve och fosfor, tillförs mark eller vatten i så 
stor mängd att växterna inte kan ta upp allt. Det uppstår ett överskott, vilket kan visa sig i 
form av kraftiga algblomningar eller tillväxt av annan växtlighet exempelvis vass. Resultatet 
blir ett grumligare vatten och förändringar i sjöns naturliga artsammansättning. När den ökade 
växtbiomassan sedan skall brytas ned kan syrefria förhållanden uppstå på botten. Trådformiga 
alger utgör även ett problem för fisket, då näten sätts igen.  
 
De viktigaste orsakerna till övergödning är läckage från jordbruksmark och utsläpp från 
enskilda avlopp, men även punktkällor som reningsverk, industrier och dagvattenutsläpp har 
betydelse. Andra källor till näringsämnen är nedfall av luftburna kväveföreningar och 
avrinning från skogs- och myrmarker.  
 
Fosfor är i de flesta fall det näringsämne som styr växtproduktionen i sötvatten, medan kväve 
är av störst betydelse när det gäller förhållandet i havet. Då allt vatten förr eller senare når 
havet är det i Karlstads kommun angeläget att minska tillförseln till vatten av både fosfor och 
kväve. 
 
Övergödningssituationen i Karlstads kommun 
 
Övergödningsproblemen i kommunen är främst lokaliserade till de södra delarnas 
jordbruksbygder. I dessa trakter finns några grunda slättsjöar och några avsnörda vänervikar 
med låg vattenomsättning som har kraftigt förhöjda halter av kväve och fosfor (figur 3.3.1 och 
3.3.2). Kartorna nedan visar att det finns ett antal sjöar och vikar som har höga, mycket höga 
eller extremt höga halter av kväve och / eller fosfor. Dessa måste anses vara utsatta för 
förhöjda näringshalter pga mänskliga aktiviteter jämfört med naturligt tillstånd. Problem med 
återkommande kraftiga algblomningar har uppmärksammats bl a i Sundstatjärnet, Södra Hyn 
och Molkomssjön. 
 
Lösningar 
 
Åtgärder för att minska näringsbelastningen på en sjö eller en vik kan vara att på olika sätt: 
minska läckaget från jordbruk, skogsbruk, enskilda avlopp och gödslade idrottsanläggningar, 
minska belastningen från punktkällor som reningsverk och industrier, minska tillförseln av 
orenat dagvatten eller minimera bräddning av spillvatten. De flesta av dessa källor till 
näringsämnen och aspekter på åtgärder har tagits upp tidigare i respektive avsnitt i kapitel 2. 
 
Ytterligare sätt att förbättra övergödningssituationen är att öka vattenomsättningen. Detta kan 
ske genom att vatten helt enkelt pumpas in i en mindre sjö med mycket små tillflöden, genom 
tillskapande av ett större tillflöde eller genom vasskörd i mynningen till en avsnörd vik. 
Näringsbelastningen kan också minskas genom att näring förs bort från sjön/viken genom 
borttagande av växtbiomassa, t ex vass sommartid. Vasskörd vintertid kan ha positiv effekt 
genom att den nya vassen då växer upp snabbare på våren och på så vis hinner ta upp mer 
näringsämnen än normalt. Genom bortförsel av biomassa från sjön i form av t ex död vass 
minskas också syreförbrukningen som annars skulle gått åt vid nedbrytningen och risken för 
syrefria bottnar minskar. 
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Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”: 

• Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa 
eller minska förutsättningar för biologisk mångfald.  

• Sjöar och vattendrag i odlingslandskap har ett naturligt tillstånd, vilket högst kan vara 
näringsrikt eller måttligt näringsrikt.  

 

Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”: 

• Samtliga kustvatten har God ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt 
kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s ramdirektiv för vatten. 

 
Mål för hur mycket näringsbelastningen på vänervikarna ska minska till år 2009 har antagits 
i skötselplanen för Vänerstranden. 
 
Åtgärder 
 

• En källfördelningsanlays, motsvarande den som gjorts för Vänerns vikar, bör göras 
även för övriga hårt näringsbelastade sjöar i kommunen. I första hand görs detta för 
Molkomssjön, Gapern och Alstern som alla är näringspåverkade sjöar med ett flertal 
påverkanskällor. 

 
• Åtgärdsplaner bör tas fram för att minska näringstillförseln i första hand till 

vänervikarna Dybottnen och Arnöfjorden samt de hårt belastade sjöarna Panken, 
Södra Hyn, Ilandasjön och Sundstatjärnet. I andra hand vidtas även åtgärder för att 
minska belastningen på vänervikarnan Lunnerviken, Bottenviken, Skattkärrsviken, 
Kattviken och Torsviken samt Alstern, Alstersälven, Sandbäckstjärnet, 
Kroppkärrssjön, Gapern, Molkomssjön och Skårenoret - Härtsögaån. 

 
• Vass röjs i mynningen till några avsnörda Vänervikar för att förbättra 

vattencirkulationen (planerat). 
 

• Vid de idrottsanläggningar där gödsling är nödvändig för verksamheten bör det 
kontinuerligt upprättas en tydlig miljö- och energidokumentation och en balans mellan 
dels hög kvalitet på gräsplanerna och dels en god hänsyn till miljö och 
energiförbrukning eftersträvas. 

 
• Villaägare informeras om vilken vattenpåverkan gödselhantering kan leda till samt hur 

påverkan kan minimeras. 
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3.4 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
 
 
Vad är miljöfarlig verksamhet? 
 
Med miljöfarlig verksamhet avses i miljöbalken all användning av mark, byggnad eller 
anläggning som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär en risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Miljöfarliga verksamheter delas in enligt följande: 
 
A: tillstånd skall sökas hos miljödomstolen 
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen 
C.  anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
U: kan starta verksamheten utan anmälan eller tillstånd 
 
Miljöfarlig verksamhet i Karlstads kommun 
 
I Karlstads kommun finns ca 50 tillståndpliktiga anläggningar och ca 130 som är 
anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Länsstyrelsen har tillsynen över de 
flesta A-anläggningarna och några B-anläggningar, medan miljökontoret har tillsyn över de 
flesta B-anläggningarna samt alla C- och U-anläggningarna. 
 
Industrier med utsläpp till vatten 
 
De flesta företag som klassificeras som miljöfarlig verksamhet och har utsläpp till vatten är 
kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet. Några större företag har dock tillstånd att 
leda sitt processavloppsvatten via egen reningsanläggning ut i recipienten. Dessa redovisas i 
avsnitt 2.7.2 Industriellt avloppsvatten. 
 
Industrier med utsläpp till luft 
 
Utöver de industrier som har utsläpp direkt till vattnet finns förstås verksamheter som släpper 
ut föroreningar till luft och som via luftnedfall påverkar vattenmiljöerna. Bland dessa kan 
nämnas krematoriet som släpper ut kvicksilver till luft. 
 
Drivmedelsanläggningar 
 
Vid tankning av fordon uppstår ofta lite spill av drivmedel som hamnar på marken 
(spillzonen). Även olyckor vid påfyllning i anläggningen kan inträffa varvid större utsläpp av 
drivmedel kan ske. Oljeförorenat dagvatten från spillzonen leds via dagvattenbrunn, och i 
vissa fall oljeavskiljare, vidare till det kommunala spillvattennätet och kan ställa till problem i 
reningsverken.  
 
Fordonstvätt på gatan 
 
Organiska kolväten och metaller hamnar i det kommunala dagvattennätet och transporteras i 
många fall utan rening vidare ut i recipienten. Inom vissa bostadsområden är dagvattnet 
kopplat till spillvattennätet, vilket innebär att i dessa områden leds föroreningarna till det 
kommunala reningsverket där ämnen kan störa reningsprocessen och förorena slammet.  
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Fordonstvätt i fordonstvättanläggning 
 
De anläggningar som finns för fordonstvätt i Karlstad har alla någon typ av utrustning för 
rening av tvättvattnet. Enklaste typen av reningsutrustning är en vanlig oljeavskiljare. Mer 
avancerad utrustning finns också installerad på ett antal fordonstvättar. Avloppsvattnet från 
anläggningarna leds oftast till det kommunala spillvattennätet. Enligt naturvårdsverket bör 
alla fordonstvättar senast år 2005 ha installerat kompletterande reningsutrustning. I vissa fall 
bör det ske tidigare.  
 
Skjutbanor 
 
I Karlstads kommun finns 15 skjutbanor som används mer eller mindre regelbundet. Problem 
vid skjutbanor är bl a spridning av bly som kan påverka yt- och grundvatten. Bly är en relativt 
stabil metall, varför man vid en riskbedömning inte enbart bör titta på totalhalten bly utan 
även på hur stor del som är löslig och som således kan transporteras vidare i miljön. 
Urlakningstakten styrs bl a av vilken jordart som omger den aktuella skjutbanan samt 
markens surhet. Effekterna är således beroende av omgivningens känslighet och/eller om bly i 
löst form (blyjoner) kan transporteras till yt- eller grundvatten. Förslag på att förbjuda 
blyhagel och övrig blyammunition finns, men något beslut har inte tagits ännu. 
 
Kemikalier, Farligt avfall 
 
Felaktig hantering och förvaring/lagring av kemikalier och farligt avfall, på industrin men 
även i hushållen, kan innebära utsläpp till yt- och/eller grundvatten direkt eller via 
avloppsledningsnätet. Exempelvis inträffar läckage från villaoljetanker varje år med utsläpp 
av eldningsolja till spillvattennätet, dagvattennätet eller till mark och vatten. Från och med år 
2000 skall alla cisterner, större än 1 kubikmeter, innehållande bl a eldningsolja besiktigas. 
Cisterner som var i bruk den 1 november 1999 skall besiktigas senast den 1 juli 2004 
(cisterner utomhus) respektive 1 juli 2006 (cisterner inomhus). 
 
Ytterligare former av miljöfarlig verksamhet redovisas i separata kapitel i vattenplanen och 
verksamhetens lokalisering visas på kartorna i kapitel 4. 
 
Mål 
 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”: 
• Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 

samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  
 
Åtgärder 
 

• Miljöfarliga verksamheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområdet för 
vatten- och avlopp, exempelvis industriområden i Molkom och Edsvalla, inventeras. 

• Information ges till kommuninvånarna om påverkan av och alternativ till fordonstvätt 
på gatan. 

• En genomgång pågår av bensinstationernas dagvattenhantering . 
• Standarden på villaoljetankar inom kommunen bör inventeras. 
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3.5 FÖRORENADE MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
 
 
Bakgrund 
 
Förorening av mark och vatten från industriell verksamhet har pågått under lång tid. Detta har 
medfört att det finns flera tusen avfallsupplag och förorenade områden i landet. Som förorenat 
område räknas ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
halter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  
 
Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca 22 000 lokalt förorenade områden i landet där 
föroreningshalterna betydligt överskrider de halter som finns i omgivningen. I Sverige har 
problem med dessa områden först under senare tid beaktats i miljöskyddsarbetet och i 
planeringssammanhang. Många av dessa platser medför redan idag ett betydande utsläpp av 
ämnen med oacceptabla miljöeffekter som följd. Genom sin föroreningspotential utgör de 
även ett allvarligt framtida hot mot hälsa och miljö. Framförallt gäller detta ämnen som är 
stabila eller svårnedbrytbara samt ackumulerbara och toxiska. Det finns därför ett stort behov 
av att öka kunskapen om såväl antalet förorenade områden som vilka halter och mängder av 
föroreningar som förekommer samt omfattningen av pågående och befarad 
föroreningsspridning.  
 
Mot bakgrund av detta har ett stort antal inventeringar utförts i landet för att identifiera 
förorenade områden. Detta inventeringsarbete pågår alltjämt inom vitt skilda branscher och 
verksamheter. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som naturvårdsverket tidigare fått. I 
arbetet medverkar även länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelserna har bl a i uppdrag att 
upprätta s k flerårsplaner för arbetet med förorenade områden. Detta omfattar också planering 
och genomförande av undersöknings- och saneringsåtgärder av förorenade områden där 
någon ansvarig verksamhetsutövare saknas. Ekonomiska resurser för detta arbete prövas av 
naturvårdsverket efter ansökan från länsstyrelserna. Det kan nämnas att tilldelningen av medel 
för undersökningar och saneringsåtgärder har ökat de senaste åren. 
 
Förorenade områden i Karlstads kommun 
 
Det inventeringsarbete som utförts hittills i Karlstads kommun visar att det idag finns ca 80 
kända förorenade områden. Av dessa är ca 30 st deponier. I siffran ingår även några 
potentiellt förorenade markområden, dvs områden där det finns starka skäl att misstänka 
förorening. I tabell 3.5.1 redovisas områdena mera i detalj och deras geografiska läge visas på 
kartan i figur 3.5.1. Av förteckningen framgår bl a deponerade avfallsslag och vilka 
föroreningar i övrigt som förekommer eller som kan förekomma. Dessutom anges vilka 
områden som varit föremål för undersökning respektive sanering.  
 
Antalet undersökningar av förorenade markområden har ökat de senaste åren. Detta som en 
följd av länsstyrelsens och kommunens arbete med flerårsplanen, men också av rena 
myndighetsåtgärder riktade mot pågående verksamheter. Dessutom har flera företag själva 
tagit initiativ till undersökningar av industritomter i samband med bl a planerade byggprojekt, 
nedläggning och ägarbyten. Detta har i sig medfört att flera förorenade områden upptäckts i 
kommunen. 
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Av de undersökta objekten kan särskilt nämnas Blombacka Bruk, Karlstads oljehamn, gamla 
oljehamnen inkl gasverk (området mellan Wermlandskajen och Herrhagen) och 
Kannikenässågen. Dessa platser utgör exempel på områden med betydande förekomst av 
miljö- och hälsofarliga föroreningar, bl a metaller, oljeprodukter, andra organiska ämnen 
såsom polyaromatiska kolväten och dioxiner.  
 
Hittills har åtgärderna i huvudsak varit begränsade till undersökning av förorenade områden 
för att klargöra behovet av efterbehandling. Mer eller mindre fullständiga saneringsåtgärder 
har dock utförts eller pågår inom ett 15-tal av områdena. Detta gäller bl a anläggningar med 
drivmedelshantering, där oljebranschen tagit ett ansvar för nedlagda bensinstationer. Ett annat 
exempel är byggföretag som påbörjat eller planerar saneringsåtgärder på attraktiva tomter, t 
ex Kannikenässågen och kvarteret Barkassen. 
 
Påverkan 
 
Förorenade områdens påverkan på vattenmiljön kan variera beroende på jordart, 
föroreningens karaktär och vilka spridningsvägar som finns. Ett exempel på en tydlig 
påverkan på vattenmiljön är den utlakning av framförallt bly som sker från t ex Blombacka 
Bruk till Borssjön. Utlakningen har även medfört förorening av sjöns sediment. Utredning 
pågår av länsstyrelsen för att bedöma behovet av åtgärder. 
 
 
Lakvatten från deponier 
 
Det finns idag över 500 aktiva avfallsupplag och cirka 6 000 avslutade äldre avfallsupplag i 
Sverige. Totalt uppsamlades under 1996 7 miljoner m3

 lakvatten från de då aktiva 
avfallsupplagen. Lakvatten från avfallsupplag med hushållsavfall och industriavfall innehåller 
en rad miljöfarliga ämnen. Kunskapen är begränsad om vad som händer med ämnena i 
upplagen och deras påverkan på miljön. För karaktärisering av lakvattnet från avfallsupplag 
och av dess giftighet finns inga fastställda allmänna metoder. På grund av den stora mängden 
föreningar i lakvatten är det endast möjligt att analysera en bråkdel.  
 
Djupdalen 
Djupdalen är den enda idag aktiva kommunala deponin. Lakvattnet från Djupdalens 
avfallsanläggning uppsamlas i ett dräneringssystem för avrinning till den lakvattendamm som 
finns inom området. Detta gäller även dagvatten från ytor med avfallsverksamhet. 
Dräneringssystemet omfattar den södra delen av anläggningen och således det område som 
används idag. Lakvattnet överförs sedan till kommunens avloppsreningsverk för behandling. 
Ca 75 000 m3

 lakvatten per år överförs idag till avloppsreningsverket. 
 
Den befintliga 1ösningen av lakvattenfrågan var det som förespråkades och gällde när 
Djupdalens avfallsanläggning etablerades. Idag anses det av flera skäl att lakvattnet skall 
omhändertas och behandlas lokalt vid avfallsupplaget. Det pågår bl a en utredning som skall 
visa  om det är  möjligt att behandla lakvattnet i en 8 ha stor våtmarksanläggning. 
 
Heden 
Hedens deponeringsområde togs i drift under 1950-talet och deponeringsverksamheten 
avslutades under slutet av 80-talet. Tidigare pumpades lakvattnet till Sjöstads 
avloppsreningsverk, men idag har denna inpumpning upphört. Utläckaget av ämnen fortsätter 
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under lång tid efter att deponeringen har avslutats. Varje år sker därför omfattande 
undersökningar i omkringliggande yt- och grundvatten. 
 
Svenska Rayon AB 
Svenska Rayon AB har en industritipp intill Åsfjordens strand, varifrån lakvattnet idag rinner 
orenat ut i Åsfjorden. En avveckling av denna tipp diskuteras. Tippen skall då täckas för att 
minimera mängden ytvatten att tränga in i tippen. Eventuellt kan även rening av uppkommet 
lakvatten bli aktuell. 
 
 
Dumpning av ammunition och annan explosiv vara i insjöar 
 
Det är känt att militären dumpat ammunition i två sjöar inom Karlstads kommun, 
Sandbäckstjärnet och Gapern, under 1940-60-talen. Det har även dumpats explosiv vara i 
Kattfjorden i Vänern från ammunitionstillverkningen vid Zakrisdal. Dumpningsplatserna är 
identifierade, och nu pågår en kartläggning av läge och djup, och vilka miljöförutsättningar 
som råder. Det kan exempelvis gälla typ av botten, och om föroreningarna stannar kvar eller 
sprids därifrån. Det finns också luckor i kunskaperna om hur pass giftiga de explosiva ämnena 
är, och om de kan bilda andra farliga ämnen. Undersökningar på det området görs av FOA. 
 
Riskbedömningar 
En riskbedömning av gjorda dumpningar delas upp i en kortsiktig och en långsiktig del. Den 
kortsiktiga bestäms av sjöns nyttjandegrad för bad, fiske och rekreation och grundar sig 
främst på den säkerhetsrisk som ammunitionen utgör. Oftast ligger ammunitionen på mycket 
stora djup, men ammunition på litet djup kan utgöra en fara exempelvis för dykare. Den 
långsiktiga risken däremot, bestäms av tidpunkten för ”lösgörandet” av giftiga komponenter. 
De hittills genomförda undersökningarna har visat att risken för miljöpåverkan på lång sikt 
från dumpad ammunition har bedömts som mycket liten. Antagandet stöds bl a av gjorda 
korrosions- och diffusionsberäkningar som visar att läckage inte börjar förrän efter mer än 
1000 år. Detta medger en omfattande övertäckning av ammunitionen med sediment innan 
kemikalierna börjar läcka ut. Frigjorda explosivämnen och metaller kommer på så vis i 
direktkontakt med sediment och inte med vatten. Simuleringsförsök som gjorts på några 
typsjöar visar en genomgående kraftig och bestående fastläggning av explosivämnen till 
sediment. 
 
Dumpningar inom Karlstads kommun 
 
Sandbäckstjärnet och Gapern 
I Sandbäckstjärnet har militären under 1940 - 1960-talet bl a dumpats finkalibrig ammunition, 
sprängmedel och övningsammunition. 
 
1954 dumpade militären i sjön Gapern ammunition som bl a innehöll 12 kg sprängämne. 
 
Båda dessa dumpningar är klassade i riskklass 3, vilket innebär låga risker och de flesta objekt 
inom denna grupp kan lämnas för ”självsanering”. 
 
Kattfjorden 
Ammunitionstillverkningsfabriken vid Zakrisdal utförde ett antal sänkningar av explosiv vara 
i Kattfjorden mellan åren 1941 - 1969. Området där sänkningarna genomfördes framgår av 
kartan och täcker en yta av ca 3 x 4,5 km, dvs 13,5 km2. 
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Totalt sänktes explosiva varor i form av tändhattar, sprängkapslar, presskoppar och 
sprängämnesavfall innehållande ca 1000 kg primärsprängämnen och 9000 kg 
sekundärsprängämnen. Den explosiva varan består av blyazid och kvicksilverfulminat. De 
sprängämnen som dumpades utgörs av trotyl, hexogen och pentyl. 
 
Tungmetaller, främst kvicksilver, framstår som det allvarligaste miljöhotet eftersom de 
ackumuleras i organismer och kan bli kvar i näringskedjan under lång tid. Trotyl har viss akut 
påverkan på vattendjur, men bryts ned relativt snabbt i sammanhanget. Blyazidens 
korrosionsprodukter är mycket explosiva i torrt tillstånd och kan antända vid mycket små 
påkänningar. I vått tillstånd är de dock säkrare att hantera. Vidare hantering efter en eventuell 
bärgning skulle medföra stor explosionsrisk om blyaziden skulle torka. Övriga dumpade 
ämnen bildar inte explosiva nedbrytningsprodukter. 
 
FOA har även fått i uppdrag att utföra en risk- och konsekvensanalys avseende denna 
dumpning. De redovisar att den totala urlakningstiden av tändämne, innehållande 
tungmetallerna kvicksilver och bly, har beräknats till mellan 30 och 200 år och för 
sprängämnen ca 2000 - 20 000 år. Urlakningen kommer troligen att avstanna pga överlagring 
av sediment, men viss transport kan dock ske pga bottenfaunans upptag av ämnena. 
 
Enligt FOA´s uppfattning skulle en eventuell bärgning sannolikt medföra en miljövinst, om 
än osäker, men med tanke på explosionsriskerna avråds försök till bärgning. Det är 
länsstyrelsen som skall fatta beslut i frågan om en eventuell bärgning efter hörande av bl a 
kommunen och detta har ännu inte avgjorts. Parallellt pågår en central utredning om vad som 
skall ske med alla dumpningar av ammunition som militären gjort. Sannolikt kommer 
länsstyrelsen att avvakta denna utredning innan ställning tas till dumpningarna i Kattfjorden. 
 
 
Mål 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”: 

• Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. 

 
 
Riktlinjer 
 
Förorenad mark 

• Riskbedömningar för förorenade mark- och vattenområden ska ligga till grund för 
bedömning av vilken typ av markanvändning som kan tillåtas. Hur förorenad mark ska 
användas är en väsentlig fråga som behöver större utrymme och hänsyn i den 
kommunala planeringsprocessen. 
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Lakvatten 
• Rening av lakvatten i våtmarker är en effektiv metod när det gäller att minska 

kvävehalterna. Om lakvattnet innehåller andra skadliga ämnen som tungmetaller etc 
måste rening av lakvattnet ske före utsläppet i våtmarken. 

 
Dumpad ammunition 

Vid ändrad sjöanvändning i Sandbäcktjärnet och Gapern måste hänsyn tas till den 
dumpade ammunitionen. 

• I avvaktan på Länsstyrelsens ställningstagande skall sedimenten i Kattfjorden lämnas 
orörda. 

      
Åtgärder 
 
Förorenad mark 

Arbetet med att inventera och identifiera potentiellt förorenade områden fortsätter.  
 

Redan kända objekt ska undersökas tillräckligt för att riskerna och behovet av 
saneringsåtgärder skall kunna bedömas.  

 
Dumpningar av ammunition 

• Kommunen verkar för att militären tar fram kontrollprogram för Gapern och 
Sandbäckstjärnet för att man skall vara säker på att föroreningarna från den dumpade 
ammunitionen inte sprids. 
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Tabell 3.5.1 Förteckning över förorenade markområden och deponier i Karlstads kommun  
 
Siffrorna hänvisar till kartan i figur 3.5.1. 
 

Nr Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

1 
 

Svenska Rayon AB Älvenäs 2:1 Deponi 1943- Bygg- och 
rivningsavfall 

Svavel, papper, 
cellulosaderivat 

Deponin placerad i direkt 
anslutning till Vänern  

2 Bobinfabriken Vålberg 1:114 Deponi 1885-1979 Industriavfall Ev. rester från 
färgdoppningsbad 

 

3 Norsälvens Sågverk Valumshaget 2:1 Sågverk 1944 
avslutad 

Bark Koppar, krom, arsenik, 
pentaklorfenol 

Impregnering upphörde 1983 

4 Nya Karlstadsplattan 
AB 

Ris 2:4 Spånplattefabrik 1970 
Avslutad 

 Kapbitar, spån, 
uthärdade limrester 

 

5 Norsälvens Sågverk Ris 
(Risåsen 2:1) 

Deponi 1944 Bark,  trädgårdsavfall  Impregneringsverksam
het 

Barken bränns 

6 Karlstads kommun Ris 1:19, Risåsen 
(Lärum 1:19) 

Deponi 1958-1974 Hushålls-, bygg- 
rivnings-, 
industriavfall mm 

Bilskrot  

7 Värmlads regemente Trossnäs 7:5 Deponi 1940 Hushållsavfall  Avslutad 
8 Edsvalla Bruk Höglunda 1:316 Järnbruk, 

Sulifitfabrik, 
träsliperi 

1672-1967    

9 Årbäck Årbäck 5:2 Deponi 1970 Hushålls- och  
trädgårdsavfall 

Schaktmassor, 
grovsopor m m 

F.d sandtag 

10 FFV 
Zakrisdalsverken 

Kattfjorden, 
Vänern 

Dumpning 1941-1969 Industriavfall Tetranitrometylanilin, 
blyazid, blytricinat, 
kvicksilvertulminat, 
trinitrotoluen, 
silverazid 

Dumpning av 
ammunitionskomponenter av 
mässing och stål 

11 FFV 
Zakrisdalsverken 

Zakrisdal 1:2 Metallindustri 1969-1977  Kvicksilvertulminat, 
metallhydroxidslam, 
färg- och limrester, 
blytricinat, silverazid 

Sprängtekniska delen 1941-1994 
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Nr Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

12  Klaraborg  Gasverk 1867-1938  PAH, aromater, feno-
ler, cyanider och metal-
ler kan förekomma 

Sedimentprov från älven vid södra 
landstödet till järnvägsbron är 
förorenade av bl a PAH  

13  Kv Duvan  Gasverk 1862-1865  PAH, aromater, feno-
ler, cyanider och metal-
ler kan förekomma 

 

14 Kannikenässågen Vågmästaren 1 Sågverk med  
doppningsanlägg- 
ning 

  Pentaklorfenol, dioxin, 
arsenik och koppar 

Området delvis sanerat. En etapp 
kvarstår. NCC bygger bostäder på 
fastigheten.  

15 Yttre hamnen Herrhagen 1:1 Gasverk 1938-1966  Olja, fenoler, tungme-
taller, PAH 

Markundersökning utförd. 

16 Gamla oljehamnen Herrhagen 1:1 Oljehamn, 
gasverk, 
asfaltverk, båtvarv 
m m 

ca 1900-1955  Olja,  tungmetaller, 
PAH 

Markundersökning utförd.  

17 Valmet-Karlstad AB Kv Städet  1949  Tungmetaller, olja, 
kemikalier 

 

18 Kalvholmen Städet 1 och 2  Deponi 1950-1965 Hushålls-, bygg- och 
rivningsavfall m m 

Schaktmassor Brännburar användes. 

19 Karlstads hamn  Deponering av 
muddermassor 

1968-1984  Koppar, nickel, krom, 
bly, extraherbara 
kolväten 

 

20 Batteri Branza AB Kv Stormen 4 Deponi 1968-1971  Blyhaltigt avfall  
21 Hedens avfallsupp-

lag 
Välsviken 3:1, 
Heden 

Deponi 1965-1984 Hushålls-, bygg- och 
rivningsavfall, 
avloppsslam 
m m 

Restprodukter från 
rökgasrening, 
schaktmassor 

 

22 Bycosin Kemi AB Lamberget  1940-    
23 Chloride Batteri AB, 

Branza 
Lamberget  1940-talet-1983  Gjutsand, slaggtackor, 

gråjärn, pappersmassa, 
svarvspån m m 

 

24 AB Svenska Shell Sotaren 2 Bensinstation, 
Nobelplan 

  Olja, bensin Saneringsåtgärder pågår. 
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Nr Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

25 Djupdalens 
avfallsanläggning 

Björby 1:69 Deponi 1984-  Slagg, schaktavfall, 
aska 

Hushållsavfall vid driftstopp på 
Heden  

26 Televerket Skåre Impregneringsanlä
ggning 

1943-1956  Arsenik, koppar, krom 
och zink 

Inbyggt i väg och brofäste utan 
sanering 

27 Westwood 
Component AB 

Östra Torp 2:1 Sågverk 1870 Bark- och 
industriavfall 

Arsenik, koppar, krom, 
Tryckimpregnering 
med cuprinol, 
pentaklorfenol  

Översiktlig undersökning utförd. 

28  Östra Torp 1:131, 
Skåre 

Deponi  Barkavfall Slam från tryckimp-
regnering kan förekom-
ma  

2 st områden 

29  Stodene 1:27 mfl, 
Skåre 

Deponi  Barkavfall Slam från tryckimp-
regnering kan förekom-
ma 

 

30 G E Axelssons 
Industri AB 

Stodene 1:229, 
Skåre 

Deponi 1940-1991 Bark, skräpvirke, spån 
m m 

Doppning med 
pentaklorfenol. 
Dioxiner har påträffats. 

Undersökning och viss sanering  
utförd (översta halvmetern). 
Bostäder på fastigheten. 

31 Rudsheden Rudsheden 1:71 Deponi 1939-1966 Hushållsavfall   
32 Ulvsby Trä Ulvsby Deponi  Bark Sprängsten Barkbränning 
33 Kåtåsen Alsters Brohagen 

5:1, 
Deponi ca 1960-70-talet Hushålls-, bygg- 

rivnings-, 
industriavfall 

  

34 Stensmyren Stensmyren 1:3 Deponi 1960-1970-talet    
35 Furumon Björknäs 2:1 Deponi  Hushållsavfall, 

avloppsslam 
  

36 Skattkärrs Såg Björknäs 1:506 Sågverk 1950-talet-1965  Doppning av trä för 
blånadsskydd  

Jordmassor bortschaktade till okänd 
ort efter brand 

37  N:a Bottenvik 1:10, 
Väse 

Deponi  Hushållsavfall, 
grovavfall, bilvrak 

  

38 Ölmskog Ölmskog 1:2 Deponi 1940-talet-1972 Hushållsavfall Bilskrot  
39 Ängviken Nyed 1:5,  Deponi 1973 Industriavfall Jord, spån, sten  
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Nr Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 

föroreningar 
Anmärkning 

40 Blombacka Bruk Borserud 3:29, 3:40 Deponi m m 1850-1990  Avfallssand med 2 % 
bly, zink, järmskrot m 
m 

Undersökningar uförda. Förorenade 
sediment i Borssjön nedströms 
bruket 

41 Molkoms Bruk Molkom 1:58 Sågverk, mekanisk 
industri 

1600-talet-1990 Industriavfall, bark Doppning med Penta 
Servarex m m 

 

42 Hulteby Nyeds-Hulteby 2:1 Deponi -1972 Hushålls-, bygg- 
rivnings-, 
industriavfall, 
avloppsslam 

Deponering av 
metallhydroxidslam 

 

43 Staffandal Nyeds-Hulteby 2:36 Deponi  Hushålls-, bygg- och 
rivningsavfall, 
trädgårdsavfall 

  

44 Avesta Nords AB Molkom 3:1 Deponi  Industriavfall Metaller  
45 Molkom Molkom 1:415 Deponi 1928-1941 Hushållsavfall   
46 Södra Kattfly Norra Rådom 1:63 Deponi  Hushållsavfall  Avslutad på 70-talet 
47 Östanås Östanås 1:4 Deponi 1940-talet-

1960-talet 
Hushålls-, bygg-, 
rivnings- och  
industriavfall, 

Från måleri och 
verkstad 

 

48 Karlstads oljehamn  Lamberget 1:1 Oljedepåverksamh
et 

Pågående 
verksamhet. 
Några depåer är 
dock nedlagda 
eller ej i drift. 

 Oljeprodukter förekom-
mer i mark och grund-
vatten inom stora delar 
av området Olja före-
kommer även i sedi-
ment vid oljehamnen 

Översiktliga undersökningar är 
utförda inom följande depåer; 
Shell, Norsk Hydro, Preem 
Petroleum, Ahlmarks, Kuwait 
Petroleum, Du Pont Conoco 
Nordic, Swebus, Bycosin, Nynäs 

49 SGU-Statens 
Oljelager 

Grän 1:47, 1:38, 
Skattkärr 

Bergrumslagring 
av olja 
(beredskapslager) 

1976-96  Oljeprodukter (diesel) i 
kringliggande berg-
massor 

Anläggningen tömd 1996.  
Undersökningar i berg och jord 
utförda. Prövning av avveck-
lingen är aktuell hos miljödom-
stolen angående bortledande av 
grundvatten till Skattkärrsviken 

50 Karlstad Elnät Ställverket 4 Ställverk Pågående 
verksamhet 

 PAH, PCB, olja, bly 
kvicksilver 

Översiktlig undersökning utförd 
 
 
. 
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Nr Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

        
51 Karlstads kommun 

Tekniska Verken 
Barkassen 5 och 6 Fordonsverkstad, 

drivmedelanlägg-
ning 

  Olja, PAH, metaller Markundersökningar utförda. 
Sanering aktuell pga planerat 
byggande. 

52 Karlstads Glasbruk Glasberget 24  Glasbruk 1897-1929  Metaller kan förekom-
ma, bl a bly, kadmium, 
kobolt och selen. 

En mindre undersökning som 
endast omfattade grundvatten (2 
punkter) har utförts. 

53 Mariebergsskogen Viken 1:3 Bostadshus vid 
Herrgården 

  Eldningsolja Sanering har utförts. Föroreningar 
kan finnas kvar.  

54 Solsta Trafik Regnvinden 8 Åkeri, verkstad, 
dieselanläggning 

Pågående 
verksamhet 

 Diesel Sanering pågår.  

55 Sandbäckstjärn Sandbäcken 1:1 Dumpad 
ammunition  

1940-60-talet  Dumpning av 
finkalibrig ammunition, 
sprängmedel, rökmtrl 
och övningsammu-
nition (Försvaret, f d I2) 

Rester av Cu/mässing, 
sprängämnen, Pb i prj, Pb/Hg i 
tändämnen, Cl. 

56 Gapern ? Dumpad 
ammunition 

1954  Tändrör; Cu 400 kg, 
Sprängämne 12 kg, 
Hg/Pb; 5 g, Emballage 
30 kg 

Vattendjup 12 m 

57 Saluhallen Falken 10    Eldningsolja Markundersökning och viss 
sanering utförd 1995/96. 
Föroreningar finns kvar under 
byggnad och vägkropp 
(Kunggatan). 

58 Stockfallets pann-
central 

Kokaren 1 Energianläggning -2000  Eldningsolja 4, PAH Markundersökning utförd.  

59 Riksbyggen Kikaren 9, 
Gyllenius-gatan 40 
B 

Bostadshus   Diesel  Läckage under byggtiden -99. 
Markundersökning och sanering 
utförd. En viss mängd förore-nade 
jordmassor  finns dock kvar under 
byggnad.  

60 Statoil (f d Q8) Toffeln 1, Kroppkärr Bensinstation Pågående 
verksamhet 

 Oljeprodukter Sanering har utförts (1993). 
Föroreningar kan finnas kvar. 
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 Objekt Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

        
61 Uno-X Föske 1:12, Tidafors Nedlagd 

bensinstation 
   Vissa undersökningar utförda. 

62 Gulf Averstad 3:40 Nedlagd 
bensinstation 

   Undersökningar utförda, Sanering 
pågår genom skyddspumpning. 

63 Uno-X Grava-Rud 1:36 Nedlagd 
bensinstation 

   Undersökning gjord. Sanering ej 
aktuell. Uppmätta halter 
underskrider MKM-värden.  

64 OK Väse-Lund 1:46 Nedlagd 
bensinstation 

    

65 Esso Stammen 12, 
Råtorpsvägen 55 

Nedlagd 
bensinstation 

    

66 BP Fören 3, 
Tullhusgatan 10 

Nedlagd 
bensinstation 

   Undersökning och mindre sanering 
utförd. Cisterner borttagna. 

67 WAFAB Bil AB Handtaget 6, 
Ramgatan 1 

Nedlagd 
bensinstation 

   Viss sanering utförd. 

68 Shell Gripen 13, Ö:a Torg-
gatan/N:a Strandg. 

Nedlagd 
bensinstation 

   Tomten där bensinstationen har 
legat är idag bebyggd.  

69 Caltex Biblioteket 1, N:a 
Strandgatan 6 

Nedlagd 
bensinstation 

    

70 BP Östra Vee Nedlagd 
bensinstation 

    

71 Gulf Upperud 1:52, 
Stationsgatan 17, 
Molkom 

Nedlagd 
bensinstation 

    

72 Esso Ryttaren 19, 
Vikengatan 18 

Nedlagd 
bensinstation 

    

73 BP Karolinen 1, 
Wåxnäsgatan 10 

Nedlagd 
bensinstation 

    

74 Gulf Ormen 18, Tage 
Erlan-
dergatan/Nygatan 16

Nedlagd 
bensinstation 

    

75 BP Vålberg 1:46, 
Vålbergsvägen 1 

Nedlagd 
bensinstation 

   Undersökning och mindre sanering 
utförd. Cisterner borttagna. 
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Fastighet/adress Verksamhet Drifttid Avfallsslag Övrigt avfall eller 
föroreningar 

Anmärkning 

      
Kikaren 7, Nedlagd     

Mo 1:12, Väse Nedlagd     

Jägaren 14, Nedlagd     

Borserud 1:126 Nedlagd     
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3.6 ÖVRIGA FÖRORENINGAR 
 
 
I detta kapitel beskrivs ett urval föroreningar som kan påverka vattenmiljöer på olika sätt. 
Kapitlet ger inte på något sätt en heltäckande bild av de föroreningar som förekommer, utan 
urvalet grundas snarast på vilka föroreningar vi i Karlstads kommun har någorlunda kännedom 
kring eller ämnen som på annat sätt fått stor uppmärksamhet, t ex i samhällsdebatten. 
 
 
3.6.1 METALLER OCH SALTER 
 
Kvicksilver - inkl kostrekommendationer för fisk 
 
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna. Kvicksilver är en mycket lättflyktig metall 
som kan transporteras i atmosfären –huvudsakligen i gasform – över långa avstånd. Största 
delen av kvicksilvernedfallet över Sverige kommer från utsläpp i andra länder. Fortfarande 
finns stora mängder kvicksilver i omlopp i det svenska samhället. Enligt en grov uppskattning 
av Naturvårdsverket finns det ca 100 ton kvicksilver bara i de varor som är i omlopp i det 
svenska samhället. 
 
Under den senaste tioårsperioden har stora insatser gjorts för att få bort kvicksilver ur 
kretsloppet. Insatserna har gjorts med extramedel enligt riksdagsbeslut. Dessa insatser har 
skett i form av vissa förbud mot tillverkning av varor, produkter och olika komponenter som 
innehåller kvicksilver. Det har även skett spårningar och insamlingar av de stora mängder 
kvicksilverhaltiga varor och produkter som redan är i omlopp i samhället. 
För några år sedan genomfördes den senaste insamlingskampanjen för Värmlands del. 
Länsstyrelsen beviljades då medel bl a för projektanställd personal för att på detta sätt se till 
att insamlat kvicksilver tas om hand på rätt sätt för att minska den totala 
kvicksilverbelastningen på miljön 
 
Det kvicksilver som deponeras på marken läcker på sikt ut i närliggande sjöar och vattendrag, 
där det kan tas upp av fisk och andra levande organismer. Kvicksilvret tas upp i sjöns 
kretslopp, vilket medför att kvicksilverhalten blir högre ju högre upp i näringskedjan en 
individ är. Fisken själv tar knappast skada av kvicksilvret, men för människan är det i längden 
riskabelt att äta den. Ett alltför stort kvicksilverintag innebär bl a fara för skador på centrala 
nervsystemet.   
 
I svenska sjöar och vattendrag är kvicksilverhalterna numera generellt förhöjda. Denna 
generella förhöjning idag i enkilosgädda varierar i södra Sverige mellan 0,5-1,0 mg/kg 
fiskkött.  
Lokalt har utsläpp direkt till vatten medfört  kraftigt förhöjda värden i närbelägna sjöar och 
vattendrag. 
 
Strax utanför Karlstads kommungräns ligger en kloralkaliindustri där det tidigare släpptes ut 
stora mängder kvicksilver varje år – något som kraftigt har påverkat framför allt Kattfjorden i 
Vänern. Kommunens närhet till kloralkaliindustrin har även medfört att luftburet kvicksilver 
påverkat större delar av vårt område. 
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Livsmedelsverket ”svartlistade” tidigare områden där kvicksilverhalten i gäddköttet översteg 
1,0 mg/kg, eftersom gäddan då inte bedömdes som lämplig människoföda. Kattfjorden har 
länge varit ett sådant område, men idag understiger halterna den nivån. Numer används inte 
begreppet ”svartlistning” utan Livsmedelsverket utfärdar istället kostrekommendationer. 
 
Som ett led i kommunens miljöövervakning, men också som en kostrådgivning till 
allmänheten, har miljökontoret kartlagt förekomsten av kvicksilver i fisk från några av 
kommunens fiskevatten. Resultaten redovisas nedan i tabell 3.6.1. Fiskarna som provtagits 
har vägt 0,5-1 kg. Ju äldre en fisk är ju mer kvicksilver hinner det ansamlas i den. 
Miljökontoret har också 1996 gett ut en broschyr - GODA RÅD OM FISK. Delar ur denna 
publikation återfinns i faktarutan nedan.  
 
Tabell 3.6.1. Kvicksilverhalt i gädda i några sjöar inom Karlstads kommun enligt 
provtagning 1996. De fiskevatten som inte är omnämnda här har ej provtagits och kunskap 
saknas därför om kvicksilverhalterna. 
Vatten där kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras 
utan inskränkningar. 
Vänern (Sätterholmsfjärden och Kattfjorden) 
Borssjön 
Gapern 
Molkomssjön 
Samstorpstjärn 
Östra Örten 
 
Vatten där kvicksilverhalterna i fisk är 0,5-1,0 mg/kg och konsumtion bör begränsas till 
en gång i veckan. 
Kroppkärrssjön 
Mången 
Södra Hyn 
Västra Örten 
 
Vatten där kvicksilverhalterna i fisk är över 1 mg/kg och konsumtionen bör undvikas 
helt eller begränsas till enstaka tillfällen. 
Acksjön 
Norra Barsjön 
 
 
Det faktum att det finns sjöar i Karlstads kommun där fisken är olämplig som människoföda 
kan i sig ses som oroväckande. Lyckligtvis hamnar dock inte flertalet av de provtagna sjöarna 
i den klassen.  
 
Någon enkel förklaring till fördelningen av kvicksilver i kommunen finns inte. Det mesta av 
kvicksilvret härstammar troligen från atmosfäriskt nedfall, vilket borde vara ganska jämnt 
fördelat över området. Både Acksjön och Norra Barsjön, där de högsta halterna uppmätts, är 
dock sjöar med starkt brunfärgat vatten. Den bruna färgen beror på stor mängd humusämnen 
med ursprung i omgivande myrrika tillrinningsområden. Ett möjligt samband med de höga 
kvicksilverhalterna skulle kunna förklaras av att humusämnena håller kvicksilvret kvar i 
vattenmassan i stället för att det sjunker till botten och läggs fast i sedimenten eller att  
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humusämnen i markerna binder kvicksilver till sig och att transporten till sjöarna därmed 
ökar.  
 
Material från broschyren GODA RÅD OM FISK 
 
Fisk är en viktig del av vår kost. Den är rik på proteiner och andra för oss livsviktiga näringsämnen, t.ex. 
vitaminer, jod och selen. Fet fisk som sill, strömming och makrill är dessutom rik på fleromättade fettsyror, som 
bl.a.minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Tyvärr innehåller också fisk från vissa vattenområden en del skadliga ämnen. Abborre, gädda, gös, lake och ål 
kan t.ex. innehålla höga halter av kvicksilver. 
 
Konsumtion av fisk som säljs i handeln 
För att minska hälsoriskerna av kvicksilver har Livsmedelsverket fastställt högsta tillåtna halt av kvicksilver som 
får säljas i handeln. Dessa gränsvärden är: 
1 mg/kg för abborre, gädda, gös och ål,  
0,5 mg/kg för övriga fiksvaror och 
0,05 mg/kg för barnmat baserad på fisk. 
 
Abborre, gädda, gös, lake och ål som köps i allmänna handeln bör i genomsnitt inte ätas oftare än en gång i 
veckan. Övrig fisk som t.ex. sik kan ätas utan inskränkning. 
 
Konsumtion av egenfångad fisk 
För fisk som man fångat själv gäller att man inte bör äta fisk som innehåller 0,5-1 mg kvicksilver/kg oftare än en 
gång i veckan. Fisk som innehåller ännu högre halter, d.v.s. mer 1 mg/kg, bör endast ätas vid enstaka tillfällen. 
 
Kvinnor som är gravida. 
Kvinnor som är gravida, ammar eller tänker skaffa barn snart bör inte äta fisk från fiskevatten där 
kvicksilverhalten är över 0,5 mg/kg. Exempel på fisk som inte sällan innehåller sådana halter är lax, öring, 
röding, regnbåge och sik. 
 
 
 
Mål 
 

• Den totala kvicksilverbelastningen på miljön skall minska.  
 
Åtgärder 
 

• Information ges till hushållen på följande punkter:  

- Kvicksilverbatterier får inte åka med i hushållssoporna till sopförbränningen.  
- Samtliga kvicksilvertermometrar och droppen från den trasiga 
kvicksilvertermometern skall lämnas in till en återvinningscentral. 

 
• Information ges till byggbranschen på följande punkt. 

- Vid rivning och ombyggnad får inte elektriska produkter med kvicksilver, t ex 
strömbrytare, hamna som bygg- och rivningsavfall på soptippen. Det gäller att leta 
reda på kvicksilvret innan bygg- eller rivningsarbetet börjar. 

 
• Kommunen verkar för att förnyade kampanjer startas för att samla in kvicksilverhaltigt 

material och att åtgärder vidtas för att minska spridningen av kvicksilver. 
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• Inom Karlstads kommun skall det ske fortsatta, och om möjligt utvidgade, 

undersökningar av kvicksilverhalterna i fisk för att följa upp effekterna av vidtagna 
åtgärder. 

 
 
 
Övriga metaller 
 
När det gäller andra metaller än kvicksilver är kunskapen om halter och påverkan i Karlstads 
kommuns vattenmiljöer mycket sparsam. Av undersökningar som SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning) genomfört där de mätt tungmetaller i bäckvattenmossa framgår det att det i 
Karlstads omgivningar finns en antropogen påverkan och förhöjda halter av bly, koppar, 
krom, vanadin och zink. Dessa metaller härstammar troligen från verksamheter med 
luftutsläpp av metaller, men även lokala markföroreningar, såsom lakvatten från avfallsupplag 
och förorenad mark kan orsaka de höga halterna. 
 
 
Vägsalt - Klorid 
 
Grundvatten 
 
I bebyggda områden kan vägsaltning eller läckage från avlopp eller avfallsupplag 
åstadkomma förhöjda kloridhalter i grundvattnet. Höga kloridhalter kan medföra korrosion i 
ledningsnätet. Genom sin inverkan på smaken kan det också begränsa grundvattnets 
användbarhet som dricksvatten. Kloridhalter i dricksvatten som överstiger 100 mg/l 
föranleder enligt Livsmedelsverket en tekniskt grundad anmärkning om risk för 
korrosionsangrepp. 
Om kloridhalten överstiger 300 mg/l tillkommer en estetiskt grundad anmärkning pga risk för 
smakförändringar. 
 
Man ska tänka på att förhöjda kloridhalter kan bero på såväl naturlig påverkan, exempelvis av 
relikt saltvatten, som mänsklig verksamhet, exempelvis vägsaltning. Ovanför högsta 
kustlinjen kan mänsklig påverkan på grundvattnets kloridhalt vanligen påvisas ganska lätt, 
men nedanför högsta kustlinjen är detta svårare, eftersom naturliga kloridförekomster där kan 
åstadkomma höga och dessutom mycket skiftande kloridhalter i grundvattnet. 
Vad gäller vägsaltets påverkan på grundvattnet är följande faktorer viktiga: 

• grävda brunnar är mer känsliga än borrade 
• om vattentäkten är belägen nära större väg 
• om vattetäkten är belägen nedströms vägen 
• om det grundvattenförande marklagret är litet 
• om jordarten är genomsläpplig 

 
Några förhöjda kloridhalter har inte upptäckts i de kommunala dricksvattentäkterna. 
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Ytvatten 
 
Provtagningar i Kroppkärrssjön har visat att salthalten drastiskt har ökat den senaste 
tioårsperioden. De höga halterna orsakas sannolikt av det vägsalt som vintertid sprids över 
E18, som i området avvattnas till Kroppkärrssjön. 
 
 
Mål 
 
”Försaltningen” av grund- och ytvatten skall upphöra. Långsiktigt finns annars risker för 
negativa effekter för våra vatten. 
 
 
Åtgärder 
 

• En uppföljning av resultaten från salthaltsundersökningarna i Kroppkärrssjön 
genomförs. 

 
• Möjligheten att använda alternativa halkbekämpningsmedel bör utredas, i första hand 

för vägsträckor där det finns risk för att potentiella vattentäktsområden eller känsliga 
ytvatten påverkas negativt. Detta gäller t ex E18 över Sörmon och Törne, riksväg 63 
över Brattforsheden och vägarna kring Kroppkärrssjön. 

 
Nitrat i grundvatten 
 
Nitrat kan uppträda i höga halter i grundvatten och har visat sig vara ett föroreningsproblem i 
vissa delar av landet. Orsaken till de förhöjda halterna är främst läckage från gödslade marker 
som åkrar, golfbanor, fotbollsplaner etc, men de kan även härstamma från relikt saltvatten 
som blivit kvar i någon spricka i berggrunden. 
 
Nitrat kan i kroppen omvandlas till nitrit, som i sin tur kan omvandla blodets hemoglobin till 
methemoglobin, som medför att blodets syreupptagande förmåga minskar. Tillståndet kallas 
methemoglobinemi och kan i brist på snabb behandling leda till döden. Framförallt innebär 
detta stora risker för spädbarn, men redan under havandeskapet finns en förhöjd risk. Det 
finns även misstankar om att nitrat kan reagera med aminer i vår föda och bilda 
cancerframkallande nitrosaminer. 
 
I Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse finns gränsvärden för dricksvatten med avseende 
på ammonium-kväve, nitrat-kväve och nitrit-kväve. För nitrat-kväve är gränsen för tjänligt 
med anmärkning satt till 5 mg N/l för en teknisk anmärkning samt 10 mg N/l för en 
hälsomässig anmärkning. Ovanstående parametrar analyseras årligen i egentillsynen för 
samtliga vattenverk i Karlstads kommun.  
 
Naturvårdverket har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till miljökvalitetsnorm 
för nitrat i grundvatten. Syftet med miljökvalitetsnormen är att åstadkomma åtgärder som 
leder till en reduktion av nitrathalten i grundvattnet till nivåer som inte utgör risk för 
människors hälsa när vattnet används för dricksvattenförsörjning idag eller i framtiden. Det 
föreslagna normvärdet för nitrat i grundvatten är 50 mg NO3/l inom djupintervallet 0-4 meter  
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under årsmedelgrundvattenytan. Enligt förslaget ska normen vara uppfylld senast den 1 
januari 2020. Värdet 50 mg NO3/l motsvarar livsmedelsverkets hälsorelaterade gränsvärde för 
nitratkväve i dricksvatten (10 mg N/l = 44 mg NO3/l) och har antagits av WHO som riktlinje.  
 
Karlstad ingår i det geografiskt avgränsade område där normen är tänkt att gälla och har 
därför fått svara på uppgifter om dagens nitrathalter. I Karlstads kommun finns för närvarande 
inte några förhöjda halter av nitrat i allmänna grundvattentäkter eller 
förordnandeanläggningar. Vad gäller övriga enskilda vattentäkter är situationen dåligt känd. 
 
 
3.6.2 ORGANISKA FÖRORENINGAR 
 
Under 1900-talet har en mängd organiska ämnen tagits i bruk av människan och spridits i 
naturen. En del av dessa är mycket giftiga och orsakar akuta förgiftningar hos olika 
organismer om de finns i tillräckligt höga doser. Många är svårnedbrytbara och kan, även om 
de endast förekommer i låga koncentrationer i omgivningen, ansamlas och koncentreras i 
kroppen. 
 
Flertalet organiska miljögifter kan via luften spridas långa sträckor. I vatten är 
miljögiftsspridningen mindre effektiv än i atmosfären. På grund av sin låga vattenlöslighet 
uppträder de långlivade organiska föroreningarna där huvudsakligen bundna till partiklar som 
efterhand sedimenterar till bottnen. Från förorenade bottnar kan miljögifter läcka tillbaka till 
vattnet ännu många år efter det att utsläppen upphört. Med tiden begravs de förorenade 
bottenskikten dock under nytt sedimentmaterial. 
 
De organiska miljögifternas verkningar på levande organismer är svåra att kartlägga. Det 
beror bl a på att ämnena ifråga är så talrika och att de kan påverka organismerna på så många 
olika sätt. Även kemiskt närbesläktade varianter inom en och samma grupp av föroreningar 
kan ha vitt skilda biologiska effekter. Olika ämnens effekter kan dessutom förstärka eller 
motverka varandra. Känsligheten för en viss förorening skiljer sig därtill ofta markant från art 
till art. 
 
 
Åtgärder 
 

• Mätning av organiska miljögifter, t ex PCB, i fisk eller någon annan vattenorganism 
bör ske regelbundet. 

 
 
Organiska föroreningar med hormonell påverkan 
 
Åtskilliga organiska miljögifter stör omsättningen av hormoner, dvs den reglering av 
livsfunktionerna som sker genom överföring av kemiska budskap mellan olika delar av 
organismen. 
 
Under senare år har man upptäckt att flera organiska stabila ämnen kan ha hormonell inverkan 
på levande organismer. Detta sker eftersom molekylen liknar det kvinnliga könshormonet 
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östrogen. Exempel på ämnen med denna verkan är DDE, som är en nedbrytningsprodukt till 
DDT, ethinyloestradiol, som är den aktiva substansen i många p-piller, och nonylfenol. 
 
Nonylfenol är en organisk förening som ingår i plaster, hygienprodukter, rengörings- och 
avfettningsmedel. Det kan också förekomma som aktiv beståndsdel i produkter som används 
för verkstadsändamål, t ex skärvätskor, betbad och smörjoljor. Nonylfenol är giftig för 
vattenlevande organismer och har östrogenliknande effekter. Ämnet har använts i olika 
produkter sedan 40 år tillbaka. Genomsnittshalten av nonylfenol i avloppsslam i Sverige har 
dock halverats sedan 1995. 
 
Antibakteriella medel 
 
Användningen av bakteriedödande ämnen i olika konsumentprodukter ökar drastiskt och 
begreppet antibakteriell har blivit ett försäljningsargument för tandkräm, diskmedel, 
disksvampar, tvål, deodorant, kläder och köksredskap m.m. Funktionen är i de flesta fall en 
helt onödig användning av kemtekniska produkter. 
 
Ospecifika antibakteriella ämnen, som t ex sprit, dödar bakterierna omedelbart, medan 
specifika antibakteriella ämnen som t ex triclosan, diklorofen, organiska tennföreningar och 
silverföreningar skadar bakterier så att de inte kan tillväxa eller föröka sig, men utan att döda 
dem. Detta ger dem en teoretisk möjlighet att mutera och utveckla resistens mot de 
antibakteriella medlen på samma sätt som mot anitbiotika.  
 
Triclosan är en av de vanligaste kemikalierna i de antibakteriella produkterna. Det användes 
på 1970-talet som antiseptiskt medel på svenska sjukhus, men användningen avvecklades 
bland annat eftersom miljöriskerna ansågs vara för stora. Triclosan är ett giftigt och långlivat 
ämne som inte bryts ned i reningsverken. Det har påträffats såväl i utgående vatten från 
reningsverk och avloppsslam som i vildfångad fisk och bröstmjölk. På VA-verk runt om i 
Sverige finns en oro över hur reningsverken klarar av ämnena och vad som händer med 
slammet. Förr eller senare hamnar det mesta av triclosanet från alla konsumentprodukter i 
våra avlopp, vilket gör att reningsverken hör till de största källorna för spridning av triclosan 
till naturen. Forskning inom området pågår för närvarande. 
 
 
Åtgärder  
 

• En butiksinventering av produkter innehållande antibakteriella medel genomförs under 
våren 2001 (pågår).  

 
Bekämpningsmedel 
 
Bekämpningsmedel är de enda kemiska ämnen, som avsiktligt sprids i miljön med syfte att utöva 
toxiska effekter. Trots dagens kontroll och restriktioner återfinns bekämpningsmedel i alla delar 
av miljön. 
 
Att det finns rester av bekämpningsmedel i våra vatten är känt sedan några år. Detta gäller både 
ytvatten och grundvatten. De undersökningar som gjorts är på intet sätt heltäckande. Detta beror  
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dels på att undersökningarna gjorts stickprovsvis och dels på att analysmetoderna är dyra och 
inte tillräckligt enkla, snabba och säkra. 
 
För bekämpningsmedel, som används yrkesmässigt inom lantbruk och trädgårdsbruk finns ett 
handlingsprogram med nationella mål för att minska hälso- och miljöriskerna. Ett av målen är att 
det inte skall finnas påvisbara halter av bekämpningsmedel i yt- eller grundvatten, som är avsett 
att beredas till dricksvatten. 
 
Användning i Sverige 
 
I Sverige såldes år 1999 drygt 8 000 ton, varav ca 75 % för användning inom industrin (främst 
för impregnering av trä), ca 20 % inom jordbruket samt för användning av hushåll och för frukt- 
och trädgårdsodling 3 respektive 1 %. 
 
Användningen i ton har minskat dels på grund av att andra metoder används, t ex 
behovsanpassad bekämpning, och dels för att mer effektiva medel nyttjas. Att redovisa areal där 
bekämpning skett i stället för att redovisa användning i antal ton förefaller vara en mer adekvat 
metod. 
 
Andelen behandlad areal av den totala jordbruksmarken i Sverige var år 1998 ca 45 % jämfört 
med ca 53 % år 1988 (SCB- statistik). Under 90- talet har antalet hektardoser i relation till 
bekämpningsmedelsareal ökat från att tidigare ha minskat. Å andra sidan har arealen 
jordbruksmark under samma period minskat något. 
 
Användningen i Karlstads kommun 
 
Jordbruket 
För att få fram detaljerad lokal försäljningsstatistik krävs ett omfattande inventeringsarbete.  
 
De klass 1 och 2- medel (dvs medel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och kräver 
att användaren genomgått en särskild kurs) som används mest i dag finns listade i tabell 3.5.2. 
 
Tabell 3.6.2. Bekämpningsmedel av klass 1 och 2 som idag används inom jordbruket i Karlstad. 
Syfte Preparat Aktiv substans 
mot ogräs Express 50 T tribenuronmetyl 
 Duplosan Super diklorprop- P* 
 MCPA MCPA* 
 Round- Up glyfosat 
   
mot svamp i spannmål Amistar azoxystrobin 
 Stereo cyprodimil samt propikonazol* 
   
mot svamp i potatis Epok  
 Ridomil mankozeb och metalaxyl 
 Tattoo mankozeb och metalaxyl 
 Shirlan fluazinam 
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mot insekter Decis deltametrin* 
 Sumi- Alpha esfenvalerat* 
 
Störst försäljningsvolym står ogräsmedlen för. Av svampmedlen säljs de som innehåller 
mankozeb och metalaxyl mest. Insektsmedlen säljs i mycket liten omfattning. 
Många av medlen innehåller halogenerade (föreningar med klor, brom eller fluor) aromatiska 
föreningar som fenoxiföreningar och bensen, märkta med * i tabell 3.x ovan. 
 
I kommunen är den totala jordbruksarealen idag (juni 1999) ca 23 500 ha. Ca 9 500 ha används 
för spannmål, drygt 8 000 ha för vall, ca 230 ha för potatis samt ca 3 900 ha träda. Drygt 3 000 
ha har ekologiskt miljöstöd, vilket innebär att kemiska bekämpningsmedel inte får användas. 
Geografiskt fördelar sig grödorna på följande sätt med den mest odlade först: 
Grava  Potatis, spannmål, trädgårdsgrödor (dessa minskar) 
Norsbron  Spannmål, potatis (två odlare) 
Segerstad  Spannmål 
Alstern  Vall, spannmål 
Spångadalen  Spannmål, vall 
Väse  Spannmål, vall 
N:aVäse,Nyed Vall, spannmål för eget bruk 
 
Generellt kan sägas att potatis, jordgubbar, lök m fl räknas till kemikalieintensiva grödor. Sådana 
grödor behandlas med kemiska bekämpningsmedel sex gånger eller mer per år.  
 
Industrin 
I Karlstads kommun finns endast ett företag som använder bekämpningsmedel i större 
omfattning. Det är Moelven Component AB, beläget i Skåre, som tryckimpregnerar trävaror. 
Härvid förbrukas ca 40 ton impregneringsmedel för en produktion av 6000 m3 per år. Det ämne 
som används heter Kemwood ACQ 2000 och innehåller monoetanolamin, koppar och 
bensenkoniumklorid. Spridningen av bekämpningsmedel till miljön från denna verksamhet är 
mycket diffus, då den främst sker vid användningen av impregnerat virke. 
 
Övrig mark 
Bekämpningsmedel används även av hushållen och på ytor som idrottsanläggningar, t ex 
fotbollsplaner och golfbanor.  
 
För att använda bekämpningsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, gårdar i anslutning till 
förskolor och skolor samt lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och 
anläggningsarbeten krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Användning på banvallar och idrottsanläggningar skall anmälas till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Besprutning längs banvallarna har dock inte skett under de senaste två 
åren. 
 
Användningen av ogräs- och mossmedel i hemträdgårdar har ökat kraftigt under senare år. Om 
de används på hårdgjorda ytor ökar risken för förorening av yt- och grundvatten. Därför föreslår 
kemikalieinspektionen nu att dessa medel inte längre skall finnas godkända som 
bekämpningsmedel tillhörande behörighetsklass 3, dvs kunna användas av var och en, efter 31 
december 2002. 
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Förekomst i vatten i Karlstads kommun 
 
Någon miljöövervakning av förekomst av bekämpningsmedel i vatten förekommer inte i 
kommunen med undantag för analys av bekämpningsmedel i kommunalt dricksvatten. Sådana 
analyser utförs alltifrån varje år för några vattenverk till vart femte år. Ingen förekomst av 
bekämpningsmedel i dricksvattnet har upptäckts, men de rutinanalyser man använder omfattar 
endast ett begränsat antal av de substanser som används idag. 
 
Grundvatten på olika platser kan också ha olika ålder, dvs det har funnits i marklagren olika lång 
tid. Detta kan innebära att eventuell förekomst av bekämpningsmedel som sprids idag visar sig i 
grundvattnet först om ett antal år.  
 
 
Påverkan 
 
Direkt påverkan 
Skadliga effekter i miljön utgörs av förändringar av känsliga arters överlevnad och aktivitet. Det 
är främst rester av ogräsmedel som hittats i halter som kan hämma vattendjur och vattenväxter. 
De flesta fynden har gjorts i Skåne. 1998 påvisades bekämpningsmedelsrester i åar och sjöar för 
ämnen, vars godkännande upphört 1989 och 1990. 
 
Indirekt påverkan 
Vid studier vid Lunds universitet har man visat att bekämpningsmedel främjar algtillväxten 
genom att algernas predatorer slås ut. Detta skulle kunna vara en förklaring till algtillväxt i 
vatten där det inte finns rikligt med närsalter. 
 
 
Mål 
 

• Bekämpningsmedelsrester skall ej finnas i varken ytvatten eller grundvatten. 
 
 
Riktlinjer 
 

• Bekämpningsmedel bör ej användas i områden med genomsläppliga jordar, t ex på 
banvallar. 

 
• Tillstånd skall ej ges för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. 

 
 
Åtgärder 
 
I Kemikalieutredningens betänkande SOU 2000:53 föreslås att miljöövervakning av 
bekämpningsmedel bör införas och främst inriktas på jordbruksområden. Analysmetoderna 
behöver utvecklas. Kostnaderna är idag för stora för att klaras inom regional och lokal 
övervakning. Därför krävs i första hand en nationell kraftsamling. 
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• Kommunen bör välja ut ett område där både risken för grundvattenpåverkan och 
användningen av bekämningsmedel är relativt stora, t ex Gravaområdet, och lägga upp ett 
program för att studera effekterna i miljön. 

 
Alternativa sätt att börja jobba på skulle kunna vara att: 
- ta reda på var och i vilken omfattning bekämpningsmedel används och har använts (för att ta 
reda på detta krävs förmodligen ett omfattande arbete där brukarna intervjuas). 
- ta reda på hur gammalt vårt dricksvatten är och var inströmningsområdena finns vid de olika 
vattenverken (därvid kan den sk MIKE SHE- modellen vara användbar). 
I dagsläget tror dock kommunen att det mest framgångsrika sättet vore att studera effekter i 
miljön. 
 
 
 
3.6.3 RADIOAKTIVA FÖRORENINGAR 
 
Cesium-137 
 
I samband med med miljöundersökningar av Sätterholmsfjärden i Vänern 1998 uppdagades 
att det finns förhöjda halter av den radioaktiva isotopen cesium-137 inom Klarälvens 
mynningsområde. Detta ämne förekommer ej naturligt utan uppstår endast vid kärnklyvning. 
 
Nedfallet av cesium-137 över Sverige i samband med Tjernobylkatastrofen 1986 
ägde i huvudsak rum över östra och mellersta norra delarna av landet. Även centrala Norge 
drabbades. Ungefär hälften av Klarälvens avrinningsområde är dock beläget i Norge, varför 
cesium-137 kan ha förflyttats från avrinningsområdet och sedimenterat inom Klarälvens 
mynningsområde. 
 
Resultatet av undersökningen av bottensedimentet visar att det finns ett maximum av cesium-
137 en bit ned i sedimenten som avspeglar sedimentationen 1986/1987 i samband med 
Tjernobylkatastrofen. Det finns även förhöjningar ytterligare en bit längre ned i sedimentet 
som visar tidigare atmosfäriska provsprängningar av kärnvapen. De maximala utsläppen från 
provsprängningarna skedde mellan 1961 och 1963.  
 
Sedimentens ackumulationshastighet avtar från Klarälvens mynningsområde och ut mot 
Värmlandssjön. Detta visar att Klarälven utgör källan för de partiklar som sedimenterar i 
mynningsområdet. Deponeringen av cesium-137 visar också en avtagande trend ut från 
Klarälvens mynningsområde, vilket visar att deponeringen av cesium-137 från Tjernobyl 
1986 till största delen har sin källa i Klarälvens tillrinningsområde. Effekterna från 
provsprängningarna under 60-talet däremot är mer jämt spritt över provtagningsområdet 
eftersom nedfallet kom via luften. 
 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har gjort uppföljande undersökningar på 5 punkter 
från älvens mynningsområde och ut till norra Värmlandssjön och det bör påpekas att halterna 
av cesium-137 i denna undersökning är bedömda som relativt låga. 
 
 
 

 201



 
 
Radon i dricksvatten 
 
Radon är en radioaktiv gas, som löst i dricksvatten så gott som uteslutande förekommer i 
vatten från bergborrade brunnar och i kallkällor som tar sitt vatten från sprickor i berget. 
 
Det finns inget klarlagt samband mellan intag av radonhaltigt vatten och någon form av 
cancer, men enligt socialstyrelsen bör man alltid sträva efter att minska den totala 
stråldosen. Däremot ger radon i vatten ett tillskott till radonhalten i luft, som på lång sikt 
kan förorsaka lungcancer. Socialstyrelsens råd är att man även ska mäta radonhalten i luft, 
om radonhalten i vattnet uppgår till ca 1000 Bq/l. 
  
Gränsvärden 
 
Regeringen beslöt 1997 att utfärda gränsvärden för radon i dricksvatten. Gränsvärdena 
gäller från 1 oktober 1997 och innebär att man bedömer dricksvatten med radonhalter 
enligt följande: 
• <100 Bq/l   tjänligt  
• 100-1000 Bq/l   tjänligt med anmärkning  
• >1000 Bq/l   otjänligt 
Gränsvärdena gäller både för allmänna och enskilda vattentäkter och finns inskrivna i 
livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse. För dricksvatten med radonhalter mellan 500-
1000 Bq/l lämnas speciella föreskrifter om att detta inte bör ges till barn under 5 års ålder, 
innan det värmts till kokning eller vispats kraftigt minst tre minuter för att avlägsna 
radongasen. 
 
De lösningar som finns i handeln idag bygger på att man luftar bort radongasen i någon 
form av radonavskiljare.  
 
Radonförekomst i Karlstads kommun 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde provtagningar av radon i dricksvatten redan 
1982 i en del kommunala vattenverk och skolor med egna borrade brunnar. Resultatet blev, 
om man jämför med dagens gränsvärden, att samtliga borrade brunnar fick bedömningen 
tjänligt med anmärkning, medan en grävd brunn var tjänlig. 
 
Miljökontoret har idag inga pengar budgeterade för att göra analyser på radon i vatten, utan 
det är upp till den enskilde att utföra det i egen regi. De som haft 1000 Bq/l eller mer vid 
en radonmätning i inomhusluften har dock erbjudits analys i vattnet på kommunens 
bekostnad. En del analyslaboratorier skickar kopia på mätresultatet till miljökontoret. Till 
1999 års utgång hade 115 analysprotokoll inkommit och av dessa var 12 % bedömda som 
tjänliga, 77 % tjänliga med anmärkning och 11 % otjänliga (se kartan i figur 3.6.1). 
 
Det går dessvärre inte att dra några slutsatser av det befintliga materialet, eftersom de höga 
halterna uppträder slumpvis och grannen till en brunnsägare med otjänligt vatten, kan ha 
fått sin brunn bedömd som tjänlig. 
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Efter att regeringen fastställt gränsvärden, gick miljökontoret i november 1997 ut med ett 
brev till fastighetsägare som hade brunnsvatten med radonhalter över 500 Bq/l. Man 
informerade om gränsvärden, rekommendationer om kokning eller vispning av vattnet 
 
 
 innan man gav det till barn under 5 år samt om det statliga bidrag som fanns att söka för 
åtgärder. 
 
Under februari 1998 genomförde Boverket en informationskampanj för att få människor att 
analysera radon i sitt brunnsvatten. Lokalt har det även från analysföretagen förekommit 
kampanjer med lägre pris på radonanalys. Miljökontoret har då varit behjälpliga med att 
dela ut provtagningsmaterial till brunnsägare. Tekniska Verken har nyligen åtgärdat höga 
radonhalter i Väse och Ulvsby vattenverk, som är de enda kommunala vattenverk som tar 
sitt vatten från bergborrade vattentäkter. De har tidigare haft radonhalter som bedömts som 
tjänliga med anmärkning.  
 
Mål 
Numer betraktas radon i dricksvatten som ett inomhusproblem eftersom radonet i vattnet förs 
över till inomhusluften vid luftning/beredning.  
 
Delmål från från det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”: 
• År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska 

det säkerställas att- samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid 
senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,- radonhalten i alla skolor 
och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft,- radonhalten i alla bostäder 
år 2020 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft. 

 
 Åtgärder 
 
• Kommunen går ut med information vart 5:e år till alla abonnenter som får sitt vatten 

från de nuvarande vattenverken i Väse eller Ulvsby. 
 
• Kommunen informerar fastighetsägare med egen dricksvattenförsörjning via samtliga 

mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) i kommunen om radon i 
vatten och vikten av att provta sin vattentäkt. 

 
• Kommunen informerar allmänheten om radon i vatten och vikten av att provta sin 

vattentäkt. 
 
• Kommunen förelägger om att radonhalten skall provtas i förordnandevatten. 
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Fluorid i dricksvatten 
 
Fluor är ett naturligt förekommande ämne i marken. I ytvatten (sjöar och vattendrag) är 
halterna vanligen låga medan de i grundvatten varierar med berggrunden i området. 
Fluor har en kariesförebyggande effekt, men kan vid halter över 1,3 mg/l orsaka skador på 
tänderna eftersom fluor inlagras vid tandbildning. 
 
Gränsvärden 
 
I Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten (SLV FS 1993:35) anges följande 
gränsvärden för fluorid i dricksvatten: 
 
  Fluorid (mg/l) Kommentar 
 
Tjänligt m. anmärkning        1,3  Risk för tand- 
    emaljfläckar 
 
Otjänligt         6,0  Risk för fluor- 

inlagring i benvävnad 
 

Om vattnet bedöms som otjänligt bör det inte användas till dryck eller livsmedelshantering. 
Om vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning innebär det att vattnet har en mindre 
tillfredsställande sammansättning som dock inte bedöms medföra någon hälsorisk. Vattnet 
kan förtäras utan inskränkningar med undantag för små barn där Socialstyrelsen ger särskilda 
råd. 

 
En ny dricksvattenkungörelse är under utarbetande. Gränsvärdet för bedömningen otjänligt 
kommer då, enligt nuvarande förslag, att sänkas till 1,5 mg fluorid/l. Detta innebär för 
Karlstads kommuns del att vattenverken i Väse och Ulvsby måste åtgärdas med avseende på 
halten fluorid i utgående dricksvatten. 
 
Mål 
 
• Alla kommuninvånare ska ha tillgång till ett hälsomässigt tjänligt dricksvatten med 

avseende på fluoridhalten. 
 
Åtgärder 
 
• Kommunen går ut med information vart 5:e år till alla abonnenter som får sitt vatten 

från de nuvarande vattenverken i Väse eller Ulvsby. 
 
• Kommunen informerar fastighetsägare med egen dricksvattenförsörjning via samtliga 

mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) i kommunen om fluorid i 
vatten och vikten av att provta sin vattentäkt. 

 
• Kommunen informerar allmänheten om fluorid i vatten och vikten av att provta sin 

vattentäkt. 
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3.7 ÖVERSVÄMNINGAR OCH SKRED 
 
3.7.1 ÖVERSVÄMNINGAR 
Extrema vattenflöden inträffar då och då, men normalt tillräckligt sällan för att vi ska hinna 
glömma bort dem mellan varven. Genom att i förväg kartlägga de mest 
översvämningskänsliga områdena kan räddningstjänsten m.fl. öka säkerheten i 
planeringsarbetet. Dessutom kan man undvika att t ex bebygga utsatta områden. 
 
I Sverige orsakas höga flöden antingen av snösmältning på våren eller av kraftiga regn i 
kombination med hög markfuktighet på hösten. Nederbörden är som rikligast under 
sommaren, men tack vare att marken torkar ur då blir flödena vid denna tid endast måttliga. 
Översvämningssituationer uppstår om kraftigt regn faller i samband med snösmältningen eller 
om det blir långvariga höstregn som fyller upp magasinen i mark och sjöar. Det senare var 
just vad som inträffade i Vänerregionen under hösten 2000 när nederbördsmängderna var 
extrema. 
 
Vattennivåer i Klarälven och Vänern i Karlstad 
 
Nedan anges några karaktäristiska uppgifter om vattenståndet i Klarälven respektive Vänern, 
båda vid Slussen i Karlstad. Nivåerna anges i rikets system RH 00. 
 
Klarälven 
+46,64 Högsta högvattenyta HHV 18 september 1957 
+46,62 Högsta högvattenyta 4 maj 1959 
+45,27 Medelhögvattenyta MHV 
+44,50 Medelvattenyta MV 
+43,51 Lägsta lågvattenyta LLV 23 april 1956. 
 
1995 var det översvämningar i samband med vårfloden. Klarälvens högsta nivå var då vid 
Slussen +45,97 meter över havet. 
 
Vänern 
+45,26 Högsta högvattenyta HHW 27 december 1944   *) +45,47 
+45,16 2 november 1957 
+44,88 Medelhögvattenyta MHW 
+44,20 Medelvattenyta MV 
+43,19 Lägsta Lågvattenyta LLW 2 april 1942 
 
+44,85 Övre dämningsgräns enligt vattendom 1937 
+43,16 Nedre dämningsgräns enligt vattendom 1937 

 
+43,80 den nivå som anges på sjökortet 
 
*) Under vintern 2000-2001 har det uppstått översvämningar till följd av höga nivåer på 
Vänern. Nivån för högsta högvattenyta har fått nya rekordnoteringar under 2001 (11 januari 
2001 +45,47) och gällande siffra från 1944 finns därför anledning att revidera. Eventuellt 
kommer vårfloden 2001 innebära nya rekordnoteringar. 
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Översvämningskänsliga områden  
 
Vissa bostadsområden är speciellt översvämningskänsliga. Förr undvek man att bygga i 
områden där grundvattenytan ligger nära markytan, men sedan de byggnadsgeologiskt 
lämpliga områdena tog slut (i många av landets större tätorter skedde detta på 1960-talet) 
har man tvingats att bygga i lågt liggande terräng där grundvattenytan ligger nära marken 
och källare har placerats under grundvattenytan. 
 
Översvämningskartering 
 
SMHI har på uppdrag av Räddningsverket genomfört en översiktlig översvämningskartering 
för bl a Klarälven (figur 3.6.1). Karteringen illustrerar två risknivåer: dels ett dammbrott i 
Höljes (en damm är dimensionerad för ett flöde vars sannolikhet är 1/10000 och innebär en 
risk på 1% under 100 år) och dels ett ”100-årsflöde” (ett flöde vars sannolikhet är 1/100, 
vilket innebär en risk på 63 % under 100 år). Tanken med karteringen är att identifiera 
kritiska områden där man bör vara restriktiv med etableringar av bebyggelse eller annan 
verksamhet som inte tål att svämmas över. Den översiktliga översvämningskarteringen måste 
dock kompletteras med mer detaljerade studier av lokala förhållanden, eftersom den är 
ganska grov och ger begränsad information om förhållanden för enskilda fastigheter. 
Kommunerna får själva ta fram de detaljerade kartorna. 
 
Orsaker till översvämningar 
 
Klimatförändringar?  
 
Många är de röster som siar om att klimatet håller på att förändras. Mycket pekar på att det 
kan ligga en del i detta resonemang då den globala medeltemperaturen har ändrats med 
0,6°C sedan sekelskiftet, vilket knappast kan ses som en normal avvikelse. Hur stor 
klimatförändringen kommer att bli i framtiden är det delade meningar om – de olika globala 
hydrologiska modellerna pekar på att vi får mellan 0,5-6°C högre medeltemperatur inom 100 
år. Ett medelvärde för Sveriges del pekar på mellan 3-4°C högre årsmedeltemperatur. Detta 
skulle innebära att de kallaste dagarna försvinner och att nederbörden troligen skulle bli ca 
10 % större i vår del av landet. De kraftiga vårflödena minskar, men större sommar- och 
höstflöden kan bli 5 ggr vanligare. Klimatscenarierna är osäkra men indikerar ett mildare 
och blötare klimat i framtiden. 
 

Reglering skapar överraskningar 
 
Sedan 1937 är Vänern reglerad och Klarälven är reglerad sedan omkring 1960. Regleringen 
av sjöar och vattendrag har generellt sett inneburit en utjämning av flödet med minskade 
extremflöden, men sammantaget kan man ändå säga att reglerade vattendrag blir mindre 
förutsägbara och bjuder på fler överraskningar. Visserligen tar vattenkraftens magasin hand 
om de flesta vårflödena, men med sommar- och höstflöden är det en helt annan sak. De 
inträffar ofta när magasinen är fyllda och då återstår inget annat att göra än att låta vattnet 
passera. Älven börjar då bete sig som om den vore oreglerad. Det finns till och med exempel 
på att flödet kan bli högre än om älven varit oreglerad. Ett mannaminne är sällan långt och 
därför är risken stor att man invaggas i en falsk säkerhet och tror att stora flöden inte inträffar. 
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Något som kan vara bakgrund till varför vi idag tror oss uppleva större flöden än normalt är 
att kraftindustrin inledningsvis byggdes ut under en torrare period då det var ont om höga 
flöden, varför vi inte upplevt dessa sedan vattendragen reglerades. Detta har ibland gjort att vi 
byggt in oss i problem med att förlägga byggnader på nivåer som egentligen kan betraktas 
vara i farozonen. 
 
100-årsflöden är vanligare än man tror… 
 
En vanlig föreställning är att ett 100-årsflöde endast inträffar vart hundrade år. Detta är 
felaktigt. Ett 100-årsflöde innebär att varje år är sannolikheten att det inträffar 1/100. Risken 
att drabbas blir då 63% under 100 år. Risken att drabbas av detta två gånger på 100 år är 40%. 
 
… och ett mannaminne är kort 
 
När ovanligt höga flöden inträffar uppstår lätt uppfattningen att det handlar om den värsta 
situation som någonsin inträffat, men är de flöden vi upplevt i våra vattendrag under år 2000 
egentligen exceptionella eller inom normal avvikelse? Utifrån det resonemang som förs nedan 
kan man utläsa att det inte är så extrema flöden vi upplevt som man kanske kan tro. 
 

Medeltemperatur 
Klimatet varierar. Sverige har idag en årsmedeltemperatur på 1,8°C.  
För närvarande är vi inne i en mild period. Senast vi hade en motsvarande period var på 1930-
talet. Avvikelsen kan ses som normal. 
 

Medelnederbörd 
Den största avvikelsen i nederbörd under en hundraårsperiod har vi upplevt på 1990-talet. År 
1998 var det blötaste året på 140 år. År 2000 blev det näst blötaste. 
Medelnederbördsavvikelsen har under 1990-talet varit hög, varför detta skulle kunna vara en 
klimatsignal. 
 

Vattennivåer 
Vänern har en av världens längsta mätserier vad gäller nivåer (SMHI). Avrinningen från sjön 
är trög då utloppet är trångt. De nivåobservationer som gjordes under år 2000 är inte 
exceptionella även om tidigare högsta uppmätta nivå överskreds. 
 
Påverkan 
 
Skador på mark och byggnader 
 
Översvämningar kan skapa många problem. Det man först tänker på är förmodligen 
översvämning av vägar och byggnader, vilket orsakar begränsad framkomlighet och skador 
på fastigheter. Översvämningar kan också leda till markskador som i sin tur orsakar stora 
ekonomiska förluster för jord- och skogsbruksnäringen. 
 
Vatten och avlopp 
 
Höga flöden kan skapa nya oväntade infiltrationsområden vid vattentäkter och påverka 
uppehållstiden och kvaliteten på vattnet i täkten. Detta kan vara ett hot mot 
dricksvattenförsörjningen. Om tillskottsvatten i form av inträngande grundvatten eller  
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dagvatten leds bort genom spillvattennätet ökar också de höga flödena belastningen på 
avloppsreningsverken. Det onormalt stora flödet kan slå ut det biologiska reningssteget och 
blir flödet alltför stort går kanske inte bräddning av orenat vatten att undvika. Vid höga nivåer 
i vattendrag kan vatten tränga in bakvägen in i spillvattennätet via bräddledningar. Dessa 
utlopp måste därför proppas eller stängas (om ventil finns) i högvattensituationer. 
 
Miljöpåverkan 
 
Risken för förorening av vatten blir i en översvämningssituation avsevärd. Miljöfarlig 
verksamhet eller förorenad mark i lågt liggande terräng kan översvämmas och giftiga ämnen 
sköljas ut i vattnet. Avrinningen från all mark ökar och med de höga flödena och med detta 
följer ett ökat läckage av växtnäringsämnen till sjöar och vattendrag. 
 
Hälsorisker 
 
Hälsorisker kan uppstå i samband med att översvämningsvatten tränger upp i källare och 
svackor. Vattnet kan vara grundvatten som tränger in eller avloppsvatten som kommer upp ur 
golvbrunnar. Generellt kan sägas att man inte bör låta barn leka i översvämningsvatten och 
hundar skall helst inte bada eller dricka av sådant vatten heller. Det främsta skälet till detta är 
att vattnet kan innehålla bakterier som kan orsaka exempelvis magsjuka. Hälsorisker kan även 
uppstå då bräddningsvatten eller liknande släpps ut i närheten av badplatser. 
 
Skredrisk 
 
I en översvämningssituation ökar risken för skred, vilket beskrivs närmare nedan i avsnitt 
3.7.2. 
 
Beredskap och förebyggande åtgärder 
 
Erfarenhet av Vänerns nivå 2000/2001 – nya rön för framtida bebyggelseplanering 
En erfarenhet från översvämningarna 2000/2001 är att sydvästliga vindar pressar upp Vänerns 
vattennivå mot kommunens strandlinje. Vinden kan påverka nivån 15-20 cm. I beredskapen 
vid översvämningarna 2000/2001 har man tagit med i beräkningarna att vindar påverkar 
högsta högvattenytan och har då utgått från en maximal nivå på Vänern vid sydvästlig vind på 
+45,75 (25 cm pålagt med hänsyn till vinden). I framtida bebyggelseplanering bör man ta 
hänsyn till dessa nya erfarenheter. Byggnader bör förläggas lägst på nivåer mellan +45,75 och 
+46,0 för att ha en marginal till högsta högvattenyta i Vänern. I öppna sjölägen bör man vara 
restriktiv medan byggnader i mer skyddade lägen kan förläggas på den lägre nivån. Vid  
byggnation i känsliga lägen bör det ställas krav på att ska finnas tekniska möjligheter att klara 
av en översvämningssituation.  
 
Uppdämningsnivå 
 
Ett begrepp som används i samband med byggnation är uppdämningsnivå. Denna nivå brukar 
avse den nivå till vilken dagvatten eller vattendrag kan förväntas stiga i anslutning till 
byggnaden. Uppdämningsnivå brukar anges på nybyggnadskartor. Som underlag för att kunna 
sätta denna höjd brukar ett diagram över nivåer på Klarälvens respektive Vänerns högsta 
uppmätta högvattenyta användas. 
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Datormodell för prognosticering av vattenföring i Klarälven 
 
Tekniska Verken har fått förmånen att delta i ett EU-projekt ”Water Management Model” 
tillsammans med intressenter i Belgien, Danmark och Italien. Projektet syftar till att utarbeta 
en datormodell via programmet MIKE 11, i vårt fall för Klarälven, som baserat på kalibrerade 
rådata genom ny ”väder-radar-satellit-teknik” ska kunna prognosticera vattenföringen i 
systemet och därmed i tid kunna varna för höga vattennivåer i älven.  
 
En förstudie är avslutad och i mars 2001 kommer en prognosmodell av vårflöden att vara klar. 
Den här modellen är en bantad version av ursprungsförslaget, men kan ses som en början. 
Längre fram kan det bli aktuellt att bygga ut modellen med ytterligare 
prognosticeringsmöjligheter.  
 
Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden 
 
Områden som på grund av läge, topografi och markens beskaffenhet kan utsättas för 
jordskred, ras och översvämning medför stora kostnader för samhället. 1986 antog riksdagen 
en proposition (1985/86:150, bilaga 3) där det föreslogs att kommuner skall låta utföra 
förebyggande åtgärder. Staten har inrättat ett anslag på 25 Mkr om året för åtgärder till 
särskilt utsatta kommuner där områden bebyggts utan att man har gjort tillräckliga 
undersökningar av mark- och vattenförhållanden. Räddningsverket är den myndighet som är 
ansvarig för att administrera anslaget. Bidrag kan sökas för åtgärder 
 
Ett projekt som skulle kunna bli aktuellt för Karlstads kommun är invallning av Skårenoret. 
En förstudie är utförd. 
 
 
Mål 
 

• Kommunen ska ha en god beredskap för att undvika negativ påverkan vid situationer 
med extremt höga vattenflöden. 

 
 
Åtgärder 
 

Förebyggande 
 

• Kommunen bör ta fram riktlinjer för hur man ska hantera byggande i områden där risk 
för översvämning föreligger (cykelvägar som översvämningsskydd, hus med ”säkra” 
golvhöjder, krav på att det ska finnas tekniska möjligheter att klara av en 
översvämningssituation, etc.) 

 
• Lokala översvämningskartor ska tas fram utifrån den översvämningskartering SMHI 

gjort. 
 

• En prognosmodell håller på att tas fram för Klarälven och ytterligare 
prognosticeringsmöjligheter ses över. 
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• En utredning bör göras för att klargöra om invallning av Skårenoret ska utföras och 
om det kan gå in under de kriterier som finns uppställda för det statsbidrag som kan 
sökas. 

 
• Färjestadbäckens utlopp till Klarälven vidgas för att förhindra uppdämning i bäcken 

vid höga flöden (planerat). 
 

• Bräddledningar och dagvattenutlopp kan behöva förses med ventil för avstängning 
eller pumpningsmöjlighet i känsliga områden. 

 

Vid översvämning 
• Kommunen vidtar åtgärder för att upprätthålla högprioriterade uppgifter som: 

- trygg dricksvattenförsörjning  
- bästa möjliga avloppsrening och dagvattenhantering 
- framkomlighet på vägar 
- personsäkerhet i skredriskområden  

 
• Företag som har oljeavskiljare (verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer etc.) 

uppmanas att kontakta ett slamtömningsföretag för en förebyggande tömning av 
avskiljaren. Detta för att förhindra att bräddning av olja sker ut i dagvattensystemet. 
Speciellt de företag som ligger i låglänt terräng bör vara skyndsamma att vidta 
ovanstående åtgärder. 

 
• Villaägare med nedgrävda oljetankar som inte vet att tanken är förankrad i marken på 

korrekt sätt uppmanas att fylla tankarna med olja för att kraftigt minska risken för att 
tanken flyter upp. Vid stigande vattennivåer i marken kan nedgrävda oljetankar flyta 
upp ur marken och orsaka stora oljespill då ledningar går av.   

 
 
 
3.7.2 SKRED 
 
Tillrinningen till samtliga former av vattendrag sker via ytvatten i någon form av bäck, å 
eller dike eller genom marken i form av grundvatten. Beroende på markens beskaffenhet 
varierar grundvattenmängden och genomsläppligheten. Vid större vattendrag kan skredrisk 
uppkomma och hur stor risken är beror på hur marken är uppbyggd. Är marken 
huvudsakligen uppbyggd av finare material än sand är risken för skred större. 
Finmaterialet förlorar lätt sin hållfasthet när det blandas med vatten. Skredrisk 
förekommer oftast där finmaterialet varvas med inslag av lera. När grundvattnet blir 
mycket högt kan skjuvhållfastheten i materialet överskridas, varvid skred utlöses. Det 
sämsta scenariet vid ett vattendrag är högt grundvatten samtidigt som det är lågt flöde i 
vattendraget. 
 
Skredrisk finns utmed samtliga vattendrag i varierande grad. Inom Karlstads kommun är det 
främst längs Norsälven, utmed sträckan mellan Edsvalla och Norsbron, som risken för skred 
är stor (figur 3.7.2). 
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Att säkerställa marken mot skred är ofta en mycket dyrbar åtgärd. Åtgärder som kan vidtas är 
främst avschaktningar, urgrävningar och olika typer av dränering (horisontell eller vertikal). 
Finns bostäder eller byggnader inom riskområdet kan det i värsta fall bli så att byggnaden 
måste rivas och uppförande av nya byggnader inom området tillåts ej. 

 
 
Figur 3.7.2. Skredriskområdet utmed Norsälven. 
 
 
Mål 

• Inga människor skall komma till skada pga. skred. 
 
Riktlinjer 
 

• Ingen ny bebyggelse bör förläggas på skredkänslig mark. 
 
Åtgärder 
 

• En utredning av stabilitetsförhållandena utmed Norsälven pågår. 
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3.8 SEDIMENTERINGSPROBLEM I KLARÄLVEN 
 
 
Att stränderna eroderas och sediment transporteras med vattenmassorna för att avsättas i en 
älvkrök längre nedströms är en naturlig process för en älv som Klarälven. Likaså är det ett 
naturligt förlopp i en älv med aktiv deltabildning att gamla älvgrenar avsnörs och nya bildas. 
Det betyder dock inte att sedimenttransporten inte kan medföra vissa problem. 
 
De problem som finns med Klarälven i Karlstad är dels sedimentering av stora mängder sand 
på olämpliga platser inne i stadsmiljön, vilket kan öka översvämningsrisken och dels att den 
västra älvfåran sakta håller på att snöras av, vilket vore förödande för Karlstads stadsbild. 
Problemen har accelererats efter att flottningen i älven upphörde, eftersom man tidigare 
genomförde återkommande muddringar i älven samtidigt som stockarna hjälpte till att rensa i 
älvfåran. Längre uppströms i Klarälven finns det lokalt områden där älvens erosion orsakar 
problem. 
 
Utredning av sedimentationsproblemen 
 
KTH (kungliga tekniska högskolan) har, på uppdrag av Karlstads kommun under 1999-2000 
gjort en utredning av sedimentationsförhållandena i Nedre Klarälven. Syftet med utredningen 
var både att klargöra orsakerna till de uppkomna problemen och att föreslå lämpliga åtgärder 
för att lösa dessa. De beräkningar som gjorts är gjorda med hjälp av fältmätningar, 
modellförsök och avancerade datasimuleringar. Åtgärdsplanen har utformats med tre 
utgångspunkter: 
 

• Endast begränsad effekt på de naturliga morfologiska processerna i älven. 
• Åtgärderna skall utformas med estetiska hänsyn och med hänsyn till båttrafiken. 
• De ska vara tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga. 

 
Resultatet av KTHs utredning visar att det längs västra stranden av älven skapas två zoner 
med cirkulerande vatten, en utanför Överstebostället och en utanför Scandic Klarälven (figur 
3.8.1). Dessa cirkelströmmar stjäl mycket kraft av vattenströmmen som annars skulle gå in i 
den västra älvfåran och dess transportkapacitet minskar. En grov uppskattning visar att den 
västra älvgrenen vid delningen vid Sandgrundsudden endast har en transportkapacitet som är 
omkring 65 % av vad den är i den östra älvgrenen eller längre nedströms i den västra. Detta 
gör att sedimentation av material sker på Sandgrundsuddens västra sida samt längre ned i den 
västra älvgrenen, nedströms Västra bron och Tingvallabron. Ju mer sediment som avsätts, 
framförallt vid Sandgrundsudden, desto mer kommer den östra älvfåran att dominera när det 
gäller den procentuella fördelningen av flödet i de båda älvgrenarna.  
 
Den lokalt förträngda älvsektionen mellan Sandgrundsudden och Stadshotellet kan rensas 
med en begränsad muddring. Sandbankarna nedströms Västra bron och Tingvallabron 
behöver inte åtgärdas förrän de orsakar någon skada. Skulle man vilja ta bort dem kan man 
använda s k groynes (figur 3.8.2) eller fenor alternativt muddra. Om muddring skall utföras i 
Klarälven bör detta ske med försiktighet och de områden som kan bli aktuella är nedströms 
Klaraborgsbron, Sandgrunds västra strand samt sandbankar som bildas vid Tingvallabron 
och Västra bron. Det känsliga området vid Sandgrundsuddens spets bör undvikas. 
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Figur 3.8.1. Översikt över den del av Klarälven i Karlstad där sedimenteringsproblem 
förekommer. 1) Överstebostället, 2) Scandic, 3) Sandgrundsudden, 4) Västra bron, 5) 
Tingvallabron. 
 
 
Orsaken till problemen 
 
Den främsta orsaken till att denna situation uppkommit är att man, när man byggde 
Borgmästarbron 1967, fyllde igen den älvgren som då gick på västra sidan om 
Borgmästarholmen. Detta fick till följd att strömningsförhållandena i den resterande älven 
förändrades så att de ovan beskriva cirkulärströmmarna uppkom och att därigenom den 
västra älvgrenens flöde och transportkapacitet minskade med ökad sedimentation av sand 
som följd.  
 
Mål 
 

• Vattenflödet fördelas jämnt mellan Klarälvens västra och östra älvgren. 
• Sedimentation inne i stadsmiljön sker inte i sådan omfattning att det medför ökad 

översvämningsrisk eller förfular stadsmiljön.  
 
Riktlinjer 
 

• Om åtgärder krävs i älven ska dessa utföras så att påverkan på de naturliga 
deltabildande processerna i och utanför stadsmiljön blir så begränsad som möjligt. 
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Åtgärder 
 

• Innan 2003 ska ett konkret och kostnadsberäknat förslag på åtgärder i Klarälven finnas 
framtaget.  

 
• Vattenhastigheten och därmed transportkapaciteten i västra älvgrenen bör ökas genom 

att man försöker reducera cirkulärströmmarna norr om Sandgrundsudden.  
 

• För att begränsa sedimenttransporten och skydda värdefull mark och fastigheter bör 
det utredas var icke önskvärd, aktiv stranderosion förekommer längs Klarälven och 
insatser för att åtgärda detta föreslås. 

 
• Innan några åtgärder utförs ska ett kontrollprogram upprättas. Efter att åtgärder utförts 

skall regelbundna mätningar utföras för att kunna följa både långsiktiga och 
kortsiktiga effekter. 
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3.9 GRUNDVATTENSÄNKNING OCH VATTENBRIST 
 
 

Nulägesbeskrivning 
 
Torra perioder 
 
Generellt sett förekommer inga större problem med vattenbrist inom Karlstads kommun i 
dagsläget. Tidvis kan det dock förekomma begränsningar av vattenanvändandet genom t ex 
införande av bevattningsförbud inom vissa distributionsområden. Vid lågt grundvattenstånd i 
Väse kan detta inträffa kring midsommartid 
 
Uttag av grundvatten 
 
Vattentäkter 
Grundvattentäkter medför en sänkning av grundvattenytan. Sänkningens storlek bestäms av 
hur stort uttag som görs, infiltrationstakten och vattnets genomträngningsförmåga i jordarten. 
 
När det gäller uttag för dricksvattenförsörjning vid vattenverken inom kommunen är 
marginalen vid alla vattenverk god vid jämförelse mellan producerad volym och kapacitet (se 
bilaga 2). Dessutom finns flera grundvattentillgångar där uttag är möjligt, men som idag inte 
används som täkter (se kap 1.2). 
 
Växtupptag 
Stora lövträd med stor avdunstning kan ge upphov till lokal sänkning av grundvattenytan. 
 
Dränering 
 
Dikning av skogsmark- och jordbruksmark leder lokalt till sänkt grundvattenyta. I Karlstads 
kommun är dikning som innebär markavvattning (dvs en sänkning av grundvattenytan) 
förbjudet med undantag för Nyeds och Älvsbackas socknar (förbudet gäller en stor del av 
Syd- och Mellansverige där andelen kvarvarande våtmarker är liten enligt förordningen om 
vattenverksamhet till miljöbalken). För markavvattning krävs alltid tillstånd från 
länsstyrelsen. En stor del av skogsmarken har dock dikats innan detta förbud infördes. 
 
Hårdgjorda ytor 
 
Tätorternas tillväxt påverkar grundvattenbildningen, oftast på ett negativt sätt. 
Vegetationsklädd mark möjliggör en god infiltration av nederbörd och en god mark- och 
grundvattenbildning. I tätorterna asfalteras stora ytor, bebyggelse anläggs och dräneras, 
vattendrag kulverteras och leds bort, pumpstationer anläggs för att styra flödet åt ett visst håll 
och snö transporteras bort. Nederbörd och smältvatten samlas på hustak, parkeringar och 
gator och förs bort via dagvatten- eller spillvattenledningar, ibland till ett annat 
avrinningsområde, vilket minskar infiltrationen av vatten i marken. Detta minskar 
grundvattenbildningen och leder därmed till en sänkt grundvattenyta, något som i sin tur kan 
orsaka negativa effekter på såväl vegetation genom vattenbrist som byggnader genom 
sättningar i marken. Under senare år har man försökt motverka detta genom att låta dagvattnet 
infiltrera i stället för att leda bort det. Detta kan ske t ex genom att dränerande asfalt anläggs. 

 217



 
 
 
Ansvarsfördelning 
 
Ansvaret för hydrologiska aspekter är något som ofta hamnar mellan stolarna i kommunala 
exploateringsärenden och planeringsfrågor. När det gäller risk för förorening av grundvatten 
yttrar sig miljö- och hälsoskyddskontoret och angående grundvattnets värde för flora och 
fauna finns kompetensen på fastighetskontoret. För frågor som t ex rör ett 
exploateringsprojekts eventuella påverkan på grundvattennivån saknas i stort sett kompetens 
inom kommunen. 
 
 
Mål 
 
Delmål till det nationella miljökvalitetsmålet” Grundvatten av god kvalitet”: 

• Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av 
grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsade ekosystem..  

 
 
Riktlinjer 
 

• Uttag av grundvatten bör aldrig tillåtas överstiga grundvattenbildningstakten. 
 

• Vid varje exploateringsprojekt inom kommunen bör dess eventuella påverkan på 
grundvattennivån beaktas. 

 
 
Åtgärder 
 

• Ansvaret för hydrologiska aspekter på mark- och vattenanvändningen inom den 
kommunala planeringen bör tydliggöras och en ny tjänst inrättas för en person med 
geohydrologisk kompetens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 218



3.10 BYGGANDE I VATTEN 
 

Nulägesbeskrivning 
Arbeten som utförs i vatten: muddringar, byggande av bryggor och pirar etc. (ytterligare 
exempel, se nedan) benämns VATTENVERKSAMHET och regleras i Miljöbalken. 
I princip ska alla dessa arbeten - om de är av någon större betydenhet - tillståndsprövas av 
Miljödomstolen. Undantag är markavvattning där Länsstyrelsen beslutar. Länsstyrelsen är 
även tillsynsmyndighet för alla dessa frågor. Kommunen är endast remissinstans. 
Vad som är av betydenhet och vad som inte är av betydenhet är i dagsläget inte så lätt att 
avgöra då lagstiftningen är så ny att det ännu inte har utvecklats någon praxis.  
Det måste vara uppenbart att inga intressen kommer till skada för att verksamheten inte ska 
kräva tillstånd av Miljödomstolen.   
Exempel på olika former av vattenverksamhet: 

• Vassfräsning     
• Bortgrävning av vass 
• Muddring 
• Övriga grävningsarbeten 
• Utfyllnad i vattenområden 
• Erosionsskydd 
• Invallningar 
• Bryggor 
• Pirar 
• Diken, dränering 
• Rensning av diken 
• Kabeldragningar i sjöar och vattendrag 
• Bevattning 
• Dammar 
• Dammreparationer 
• Utrivning av damm 
• Sjösänkning 
• Broar och vägtrummor 
• Kulvertering, flyttning av bäckfåror 
• Fisktrappor 
• Biotopvård i vattendrag 

Vid arbeten i vatten finns ett antal motstående intressen att ta hänsyn till både vid planering, 
under pågående arbeten och efter avslutade arbeten: 
 
Exempel på enskilda intressen 

• Bad 
• Bryggor 
• Båttrafik 
• Ankringsplatser 
• Fiske 
• Enskild vattentäkt 
• Bevattning 
• Enskildas tillgång till mark- och vattenområden 
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Exempel på allmänna intressen 
• Område av riksintresse för bl. a natuvård, friluftsliv och kulturminnesvård 
• Område av stor betydelse för fiske och fiskproduktion 
• Skyddade och hotade arter som t.ex. lax, öring, asp, gös, flodkräfta, flodpärlmussla 
• Skyddade och hotade områden och biotoper som t.ex. naturreservat och Natura 2000-

områden 
• Allmän tillgänglighet 
• Kommunala vattentäkter 
• Opåverkade områden 

 

Mål 
Från det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

• Belastningen av näringsämnen får inte minska förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden. 

• Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt 
bad- och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. 

• I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga 
vattenflöden och vattennivåer bibehållna, och i vattendrag som påverkas av reglering 
är vattenflödena så långt möjligt anpassade med hänsyn till biologisk mångfald.  

 

Åtgärder 
Alla verksamheter som utförs i eller i anslutning till vatten ska genomföras i enlighet med 
miljöbalkens intensioner. Enligt Länsstyrelsen innebär detta bl.a. att:  

• Grumlande arbeten bör utföras på så begränsade områden som möjligt. 
• Grumling i samband med arbetena bör minimeras. Detta för att minska påverkan på   

bl. a. fisk och fiskreproduktion, bad, vattentäkter m.m. i området. 
• Geotextil  ska användas när det är möjligt för att förhindra spridning av grumling. 
• Arbeten bör i största möjliga utsträckning utföras i torrhet och/eller vid lågt 

vattenstånd. 
• Grävningsarbeten bör i många fall undvikas under sommarperioden. Under de 

perioder då fisk i området leker bör dock arbeten i vatten undvikas helt. I vattendrag 
med öring bör alla arbeten undvikas under perioden 15 september – 15 november. 

• Torrläggning av vattendrag ska undvikas eller begränsas till så korta sträckor som 
möjligt. Vatten ska då ledas förbi arbetsplatsen med rör eller slangar. 

• Arbeten i vattendrag ska utföras så att vandringshinder för fisk och andra 
vattenorganismer inte uppstår. 

• Vattendragsbotten bör behållas så opåverkad som möjligt. 
• Körning med maskiner i vatten bör undvikas. 
• Miljövänliga oljor bör användas i maskiner. 
• Ämnen som är skadliga för akvatiska organismer får inte komma i kontakt med 

vattnet. Arbete  bör utföras så att läckage av skadliga ämnen såsom diesel, oljor, etc. 
förhindras. 

• Sjö och vattendrag vid och runt det påverkade området ska återställas med naturligt 
material efter avslutad åtgärd. Arbetsområdet i övrigt bör även återställas så naturligt 
som möjligt.  

• Alla massor som grävs upp ska läggas på lämplig plats på land. Observera att upplag 
av massor kan vara miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen. 
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4. Områdesbeskrivningar 
 
I detta kapitel beskrivs alla avrinningsområden som ligger helt eller delvis inom Karlstads 
kommun. Den upplösning på avrinningsområden som använts är samma indelning som 
används t ex vid kalkningsplaneringen i länet. I figur 4.1 ges en översikt över kommunen med 
avrinningsområdesgränser och beteckningar. Därefter tas områdena upp i följande ordning: 
 
A) Norsälvens avrinningsområde                     H) Stordikets avrinningsområde 
B) Hyns avrinningsområde                               I) Svartåns avrinningsområde 
C) Mölnbackaåns avrinningsområde                J) Lungälvens avrinningsområde 
D) Blysjöns avrinningsområde                         K) Glummans avrinningsområde 
E) Nedre Klarälvens avrinningsområde            L) Ölmans avrinningsområde 
F) Norumsälvens avrinningsområde                 M) Vänern väster om Karlstads kommun 
G) Alsterälvens avrinningsområde                   N) Vänern öster om Karlstad 
 
För varje avrinningsområde ges först en översiktlig beskrivning av utmärkande karaktärer. 
Ibland finns områdesmål och åtgärdsförslag som gäller för hela området angivna. Inom varje 
avrinningsområde beskrivs också varje sjö, vattendrag, våtmark (av mossarna beskrivs 
endast de med naturvärdesklass 1 som egna områden) och grundvattenförekomst av intresse 
och för vart och ett av dessa anges områdesmål. I de fall flera intressen riktas mot samma 
vattenresurs har en anspråksanalys gjorts som grund för det mål som satts upp. I de områden 
där åtgärder krävs för att nå målet finns förslag på lämpliga åtgärder. 
 
Alla åtgärder som föreslås på mark som kommunen inte äger kräver givetvis att 
överenskommelse kan träffas med markägaren innan något kan utföras. Detta innebär 
följdaktligen att åtgärdsbilden kan komma att ändras på flera punkter. 
 
För varje sjö, vattendrag, våtmark, respektive grundvattenförekomst anges de intressen som 
riktas mot den/det. Det eller de intressen som kommunen anser prioriterade anges med fet 
stil. Ett prioriterat intresse är ofta det som sätter sin prägel på området och det intresse som 
kommunen vill ska få utvecklas inom området, eventuellt på bekostnad av ett icke prioriterat 
intresse. Att ett intresse inte prioriteras behöver inte betyda att det inte bör få finnas kvar, 
men enligt kommunens viljeinriktning bör det ej utökas eller ges särskilda resurser inom det 
aktuella området. Ibland har flera anspråk som kan vara av motstående karaktär prioriterats 
inom ett och samma område, vilket ofta beror på att områdena är relativt stora och varierade. 
I dessa fall vill kommunen se en balans mellan de prioriterade anspråken inom området. 
 
För sjöar och vattendrag finns uppgifter om vattenkvalitet. Klassningen av vattendata följer 
naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. 
 
I anslutning till varje avrinningsområde visas en karta där samtliga vattenanknutna intressen 
markerats. Vissa icke vattenanknutna intressen som förekommer inom ett vattenområde finns 
upptagna i texten, men ej på kartorna. Detta kan t ex gälla kommunikation, 
räddningstjänstverksamhet eller geologiska naturvärden.  
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4.1 A) NORSÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE  
 
Avrinningsområdets areal: 384 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 33 % 
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Figur 4.3 Markslagsfördelningen inom den del av Norsälvens avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Norsälvens avrinningsområde ligger till största delen utanför Karlstads kommun. I den del 
som beskrivs här är det Norsälven som står för största delen ytvatten. Detta är en relativt stor 
älv som i norr har en orörd karaktär präglad av omgivande ravinlandskap och längre söderut 
av ett mer öppet och kulturpåverkat landskap. Utmed denna del finns också ett stort antal 
fornlämningar, främst från järnåldern. Älven är reglerad, bl a av kraftverksdammen i Edsvalla 
och påverkas även av olika utsläpp, främst i den nedre delen. Tätorterna Vålberg och Edsvalla 
är belägna utmed älven och vid mynningen i Vänern ligger en större industri. 
 
I övrigt är området vattenfattigt, åtminstone när det gäller sjöar och vattendrag. Däremot finns 
rika grundvattentillgångar och tre kommunala vattentäkter, varav den ena, Sörmon, är 
regionens viktigaste dricksvattenkälla. 
 

__________________________________________________________________________ 
A) Mellbymons grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, 
täktverksamhet 
 
 
Vid Mellbymon finns stora tillgångar av grundvatten som ingår i ett stråk med flera rika 
grundvattenförekomster. Förutsättningarna för uttag har inte undersökts närmare, men skulle kunna vara goda. 
Inom området förekommer flera pågående sand- och grustäkter samt två skjutbanor. 
 
Anspråksanalys  
Om förutsättningarna för dricksvattenuttag visar sig vara goda är täktverksamhet av större 
omfattning naturligtvis ett hot mot områdets värden som reservvattentäkt. 
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Områdesmål  
Reservvattentäkt 
 
_________________________________________________________________________ 

A) Varpnästjärn - friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,52 km2 Maxdjup: 4 m Höjd över havet: 62 m 
Vattenkvalitet: höga halter av fosfor och kväve, måttligt surt, mycket svag buffertkapacitet, hög halt organiskt 
material, hög kvicksilverhalt i fisk (inga prover har tagits under senare år) 
 
Tjärn som uppstått då grundvattennivån höjts till följd av infiltration av grundvatten vid 
Sörmons vattenverk en bit österut. Den förhöjda grundvattennivån har då översvämmat 
skogsområdet mellan norra och södra Tjärnsmossen. Tjärnet blev populär för fritidsfiske, men 
detta ses inte längre som något större värde. Här är svårt att fiska, eftersom ”sjöbotten” täcks 
av stubbar och ris samt att den omgivande myrmarken gör området relativt svårtillgängligt. 
Undersökningar under 1980-talet visade att gäddorna i Varpnästjärn hade höga halter av 
kvicksilver. Däremot är tjärnet av stort värde för friluftslivet, eftersom det utgör en öppen 
vattenyta i ett i övrigt vattenfattigt strövområde. 
 
Områdesmål  
Öppen vattenyta i ett välfrekventerat strövområde. 
 
__________________________________________________________________________ 
A) Mellerudstorps grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, 
kommunikation 
 
 
Förordnanden: Vattenskyddsområde 
 
Mellerudstorps vattentäkt har en kapacitet av ca 35 l/s. Vålberg och Edsvalla får sitt vatten 
från vattenverken i Mellerudstorp och Törne. Vissa möjligheter till förstärkning av 
grundvattenbildningen genom konstgjord infiltration bör finnas i de närliggande grustagen. 
 
Anspråksanalys  
Riksväg 702 går över vattentäktsområdet. Denna väg har dock låg trafikintensitet och 
innebär inte några stora risker för förorening av vattentäkten. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ses över (pågår). 
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________________________________________________________________________ 
A) Tolerudsbäcken / Hyndalsån – recipient, naturvård 
 
 
Förordnanden: Strandskydd 100 m 

Tolerudsbäcken / Hyndalsån är en del av Kilsravinerna och utgör även gräns mot Kils 
kommun. Längs bäcken finns värdefulla lövdominerade naturskogslika strandskogar med 
mycket död ved. Skogarna har en rik kryptogam- och kärlväxtflora och ett rikt fågelliv. 
Vattendraget som rinner ut i Norsälven är recipient dels för flygplatsen med utsläpp av bl a 
avisningsmedel och dels för Kils kommunala avloppsreningsverk.  

Anspråksanalys  
Att ta emot det renade vattnet från Kils kommunala reningsverk är i detta vattendrag ett 
prioriterat intresse, då det sätter sin prägel på bäcken som är ganska liten och några rimliga 
alternativa recipienter inte finns. Kända naturvärden är främst kopplade till strandmiljön 
samt de geologiska värdena och torde med dagens belastning inte ta så stor skada av 
utsläppen. 
 
Områdesmål  
Ravinlandskap med lövnaturskog. 
 
__________________________________________________________________________ 
A) Kilsravinerna (exklusive Tolerudsbäcken) – naturvård 
 
Kilsravinerna är ett av länets mäktigaste ravinsystem som är mycket intressant både ur 
geologisk och biologisk synpunkt. Ravinskogarna utgörs både av naturskogsartade lövskogar 
och äldre granskogar. Stora delar av ravinskogarna innehåller bland annat mycket död ved 
och har ett rikt fältskikt med bland annat trolldruva och strutbräken samt en rik 
kryptogamflora och fågelfauna. I skogarna finns gott om hassel. Delar av ravinsystemet 
utgörs av öppna betesmarker bland annat vid Stora Hornäs och Utterud. De betade ravinerna 
vid Utterud tillsammans med eklandskapet i sluttningen ned mot Norsälven utgör en av 
kommunens finaste betesmarker och odlingslandskap. 
 
Områdesmål  
Ravinlandskap med både lövnaturskog och välhävdade betesmarker. 
________________________________________________________________________ 
A) Norsälven, uppströms Edsvalla - naturvård, friluftsliv, 
vattenkraft, landskapsbild, recipient  
 
Längd: 27 km (hela sträckan inom Karlstads kommun) 
 
Norsälven avvattnar Frykensjöarna och mynnar i Åsfjorden i Vänern. Norsälven inom 
Karlstads kommun ändrar karaktär på sin färd mot Vänern. Från norr till söder kan tre tydliga 
karaktärer identifieras. Längst i norr präglar Kilsravinerna älvens stränder och en mängd 
mindre sidoraviner mynnar ut i älven. Att färdas längs Norsälven och dess stränder ger en 
upplevelse av ödslig vildmark som är viktig att bevara. Omväxlingen mellan skog och öppna 
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marker är viktig för landskapsbilden, och lövskogarna och ravinbetena utmed stränderna 
hyser även höga naturvärden. För friluftslivet utgör älven bl a en omtyckt kanotled. 
 
Vid Edsvalla ligger det största vattenkraftverket inom Karlstads kommun. Detta innebär ett 
definitivt vandringshinder för fisk som vandrar upp i älven. Troligen har inte fiskarter som lax 
eller öring några naturliga lekplatser i älven nedströms detta första vandringshinder. En 
flottled inrättades i Norsälven 1884 och avlystes 1994. 
 
Anspråksanalys  
Vattenkraftverket vid Edsvalla utgör ett hinder både för vandrande fisk och kanotister. Pga 
ytterligare dammar uppströms skulle en konstgjord fiskväg här inte göra så mycket nytta. 
Problemen för kanotister kan lösas genom välordnade upptagnings- och isättningsplatser på 
dammens respektive sidor. 
 
Områdesmål  
Rekreationsområde med vildmarkskaraktär i ett omväxlande öppet och skogsbevuxet 
älvlandskap med bibehållna höga naturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Upptagnings- och isättningsplatser för kanoter på kraftverksdammens respektive sidor 
ses över och om behov finns utförs förbättringar och skyltning. 

• Ravinbetesmarkerna bör hävdas kontinuerligt. 
________________________________________________________________________ 
A) Norsälven, Edsvalla-Norsbron - naturvård, friluftsliv, 
kulturmiljövård, landskapsbild, bräddning av spillvatten, 
dagvattenrecipient, bevattning 
 
Vattenkvalitet vid Norsbron: måttliga halter fosfor och höga halter kväve, svagt surt, svag buffertkapacitet, låga 
halter organiskt material 
 
Söder om Edsvalla är stränderna mer kulturpåverkade än uppströms, med mer bebyggelse 
och öppet landskap. Längs den övre halvan av denna sträcka av Norsälven kantas stranden 
av grov, på flera ställen naturskogsartad lövskog bestående av björk, lönn, asp, alm och 
gråal. Rikligt med död ved förekommer också och goda betingelser för lövskogsberoende 
och hålbyggande fåglar finns. 
 
Älven hyser en rik fiskfauna, bl a i form av lax, öring, harr, asp, faren, abborre och gädda. 
Älven är bl a av intresse för sportfiskare och kanotister. 
 
Bygden kring Norsälven har i gångna tider varit relativt tätt befolkad, vilket ett flertal 
fornlämningar, främst från järnåldern, vittnar om. Landskapet kring Höglunda gård 
illustrerar på ett mycket tydligt sätt södra Värmlands jordbruksanknutna högreståndsmiljöer 
från 1800-talet. Vid Norsbron finns ett antal dykdalber i älven som spår efter flottningen. 
 
Risken för skred utmed stränderna är längs denna sträcka av Norsälven relativt stor, något 
som gjort sig gällande t ex vid de höga vattenflödena under 2000 / 2001. 
 
Vatten från Norsälven används för bevattning av Nors kyrkogård och jordbruksmark. 
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Anspråksanalys  
Risken för skred innebär ett hot för en del av de boende längs älven. En geoteknisk 
undersökning av stränderna pågår för närvarande. 
 
Områdesmål  
Varierat rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: En ökad minimitappning vid kraftverket skulle gynna fiskfaunan, 
lövskogen utmed älven lämnas orörd. 
__________________________________________________________________________ 
A) Norsälven, nedströms Norsbron - friluftsliv, kulturmiljövård, 
recipient, sjöfart, landskapsbild, dagvattenrecipient, bräddning av 
spillvatten, stadsbild, bevattning 
 
 
Nationell och internationell status: Södra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 
 
Söder om Norsbron präglar Vålbergs samhälle den västra stranden som står i skarp kontrast 
till den östra stranden med sammanhängande bryn av ädellövträd framför öppen 
jordbruksmark med enstaka boplatser och en tätare barrskog med många fornlämningar. 
Utmed Norsälven och Norra Åsfjorden finns ett stråk med ett 15-tal gravrösen med troligt 
ursprung under bronsåldern samt två fornborgar från järnåldern. 
 
Älven hyser en rik fiskfauna, bl a i form av lax, öring, harr, asp, faren, abborre och gädda. 
Älven är bl a av intresse för sportfiskare och kanotister. I Vålberg finns också en 
småbåtshamn samt sjösättningsramp. 
 
Norsbrons sågverk har en egen industrihamn och en farled sträcker sig upp till Norsbron 
strax uppströms sågverket. Här sker också bevattning av virkesupplag vilket leder till att ett 
visst läckage av lakvatten belastar älven. 
 
Vålbergs kommunala avloppsreningsverk släpper ut sitt renade vatten i älven. 
Mynningsområdet domineras av ett industriområde där Svenska Rayon bedriver sin 
verksamhet och har utsläpp till älven av bl a zink (se även M) Åsfjorden). Under senare år 
har älven vid flera tillfällen fått ta emot oljeläckage och flera platser med förorenad mark 
finns utmed älven, främst i anslutning till tätorterna. 
 
Anspråksanalys  
Norsälven nås av ett flertal utsläpp, men älven har ett stort flöde och enligt de mätningar som 
gjorts är vattenkvaliteten ändå relativt god. 
 
Områdesmål  
Rekreationsområde med bibehållna höga kulturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Det kommunala spillvattennätet skall saneras med syfte att minska inläckaget. 
• Åtgärder vid Svenska Rayon anges för området Åsfjorden. 
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__________________________________________________________________________ 
A) Kvarndalsbäcken – Ävjan - naturvård 
 
Längd: 3 km 
 
Den övre delen av detta lilla tillflöde till Norsälven utgörs av en skogsbäck, medan den nedre 
delen omges av åkermark och till större delen rätats ut till ett dike. Osäkra uppgifter finns om 
att det har funnits och kanske finns öring i denna bäck. Vattendraget kan ha förbindelse med 
Mellerudstorps grundvattentillgångar. Eventuellt nås även bäcken av utsläpp från flygplatsen. 
 
Anspråksanalys  
Näringsläckage från omgivande skogs- och jordbruksmarker påverkar troligen detta 
vattendrag ganska avsevärt. Detta kan ha negativ inverkan på den eventuella 
öringpopulationen. 
 
Områdesmål  
Vattendrag med förutsättningar för en livskraftig öringpopulation. 
 
Åtgärdsförslag 

• Provfiske utförs i Kvarndalsbäcken. Om förutsättningar finns för en öringpopulation 
bör dessa tas tillvara. 

__________________________________________________________________________ 
M) Törne grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, naturvård, 
kommunikation 
 
Förordnanden: Vattenskyddsområde 
Nationell och internationell status: Riksintresse för kommunikation 
 
Törne är en flack isälvsavlagring bestående av grus och sand. Vinden har här byggt upp en 
över 10 m hög dyn, vilken är den största i södra Värmland.  
 
Isälvsavlagringen är också rik på grundvatten och har för närvarande en grundvattentäkt som 
ger ca 37 l/s. Tillsammans med vattentäkten vid Mellerudstorp förser den ca 13 500 personer 
med dricksvatten. Möjligheten till förstärkning av grundvattenbildningen här kan vara 
begränsad på grund av underlagrande leror. Täkten har rörförbindelse med Sörmons 
vattentäkt, vilket gör att de kan fungera som reservvattentäkter för varandra. 
 
Tvärs igenom området skär E18 som är av riksintresse för kommunikation och där en stor 
mängd miljöfarligt gods transporteras dagligen (se kapitel 3.1.1.). 
 
Anspråksanalys  
Här finns en klar konflikt mellan dricksvattentäktens skydd och E18. En olycka vid transport 
av miljöfarligt gods genom området skulle snabbt kunna förstöra vattentäkten. Det enda 
skydd som idag finns mot vägen är limmad kantsten samt vägräcke, vilket måste betraktas 
som mycket bristfälligt. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet. 
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Åtgärdsförslag 
• Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet skall revideras (pågår). 
• En beredskapsplan för vattentäkten skall tas fram. 
• Skyltningen av vattenskyddsområdet skall ses över. 
• Möjligheten att använda alternativa halkbekämpningsmedel på E18 förbi Törne bör 

utredas. 
 
_________________________________________________________________________ 
M) Sörmons grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, 
naturvård, kommunikation 
 
 
Förordnanden: Vattenskyddsområde, Naturreservat 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård, Riksintresse för kommunikation 
 
Sörmon är för närvarande det viktigaste området inom Karlstads kommun för dess försörjning 
av dricksvatten. Förutom Karlstads tätort förses även hela Hammarö kommun med vatten från 
Sörmoverket, dvs totalt ca 72 000 personer, och ytterligare potential finns. De naturligt 
bildade grundvattenmängderna, ca 50 l/s, räcker inte till för behovet som för närvarande är ca 
300 l/s. Grundvattenbildningen förstärks med infiltration av Vänervatten i ett antal 
infiltrationsdammar på Sörmon. Magasinet i den östra delen utnyttjas för närvarande inte. 
Vissa förutsättningar till infiltrationsanläggning här kan finnas. Rörförbindelse finns mellan 
Sörmon samt Mellerudstorps och Törnes vattentäkter. Detta innebär att de tre vattentäkterna i 
viss mån fungerar som reservvattentäkter för varandra. 
 
Sörmon utgörs av Värmlands näst största randdelta, dvs en stor isälvsavlagring, och området 
är av riksintresse för naturvård och till viss del skyddat som naturreservat. Östra Sörmon 
hyser den hotklassade sandödlan och flera andra sandmarksarter. Dessutom passerar E18 som 
är av riksintresse för kommunikation tvärs igenom området, nära skyddsområdet för 
vattentäkten. Här transporteras dagligen en stor mängd miljöfarligt gods (se kapitel 3.1.1.) 
 
Anspråksanalys  
Här finns en klar konflikt mellan dricksvattentäktens skydd och E18. En olycka vid transport 
av miljöfarligt gods genom området skulle snabbt kunna förstöra delar av vattentäkten.  
Inom vattentäktens influensområde finns även en skjutbana där bly är en förorening som 
skulle kunna påverka vattentäkten. För att skydda vattentäkten som är den klart viktigaste i 
regionen är det av yttersta vikt att åtgärder vidtas. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Kommunen skall verka för att en påskyndning sker av arbetet med att ta genomföra en 
flyttning av E18 vid Sörmon (se kapitel 2.6). En beredskapsövning pekade på 
angelägenheten av en tidigare omläggning av E18, alternativt att ett omfattande skydd 
byggs längs vägen för att förhindra att last med farligt gods når grundvattnet i 
händelse av olycka. Vägverket påbörjar under våren 2001 en förstudie för att flytta 
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den del av E18 som passerar närmast vattentäkten. Konkreta åtgärder lär dock ligga 
en bra bit fram i tiden. 

• Möjligheten att använda Östra Sörmon som reservvattentäkt utreds vidare, inklusive 
hur detta kan göras utan att hota sandödlepopulationen i området. Att i framtiden 
försörja fler grannkommuner med dricksvatten kan innebära att Östra Sörmon måste 
tas i bruk då Sörmons nuvarande kapacitet troligen inte är fullt tillräcklig. 

• Karlstads kommun skall verka för att Sörmon pekas ut som område av riksintresse för 
dricksvattenförsörjning. 

• Skyddsområdets avgränsning, skyddsföreskrifter och beredskapsplanen ses över. 
• Skyltning av vattenskyddsområdet ses över.  
• Möjligheten att använda alternativa halkbekämpningsmedel på E18 förbi Sörmon bör 

utredas. 
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4.2 B) HYNS AVRINNINGSOMRÅDE 

 
Avrinningsområdets areal: 50 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 34 % 
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Figur 4.5. Markslagsfördelningen inom den del av avrinningsområdet Södra Hyn som 
ligger inom Karlstads kommun. 
 
Hyns avrinningsområde är ett litet avrinningsområde som delas mellan Kils, Forshagas och 
Karlstads kommuner och avvattnas till Klarälven. Terrängen är flack och utgörs 
huvudsakligen av ett öppet odlingslandskap. Här finns en del jordbruksbebyggelse samt några 
fritidshusområden. Området är till stor del uppbyggt på älvsediment som avsatts i Klarälvens 
forna deltaområde, Gravadeltat. Dessa jordar hyser rikligt med grundvatten.  
 
De större sjöarna inom området är Norra och Södra Hyn samt Acksjön. Av dessa ligger endast 
större delen av Södra Hyn i Karlstads kommun. Detta är en grund och näringsrik slättsjö av 
stort värde för fågellivet. Sjön får ta emot mycket näringsämnen både från jordbruksmark och 
enskilda avlopp, vilket tidvis visar sig i form av kraftiga algblomningar. Även i 
avrinningsområdets övriga sjöar är algblomning vanligt förekommande och ett stort antal 
enskilda avlopp finns också kring Acksjön.   
__________________________________________________________________________ 
B) Hynboholms grundvattenförekomst – dricksvattenförsörjning, 
kommunikation 
 
 
Förordnanden: vattenskyddsområde 
 
Hynboholmsområdet utnyttjas för närvarande som vattentäkt och beräknas kunna ge 
maximalt 25 l/s. Uttagen kan ökas väsentligt om konstjord infiltration tillgripes i de gamla 
grustäkterna.  
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Anspråksanalys  
Störande infrastruktur som flygplats, landsvägar och järnväg kan vara ett problem. Även 
föroreningar från det gamla asfaltverket kan vara ett stort problem för dricksvattenuttaget. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Vattenskyddsområdets avgränsning och föreskrifter ses över. 
• En beredskapsplan för vattentäkten upprättas. 
• Skyltningen av vattenskyddsområdet ses över. 

 
 
__________________________________________________________________________ 
B) Södra Hyn - naturvård, kulturmiljövård, landskapsbild, 
fritidsbebyggelse, invallning, bräddning av spillvatten, friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 4 km2 Maxdjup: 4,9 m Höjd över havet: 47 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 150 m  
Nationell och internationell status: En del av sjön ingår i riksintresseområde för naturvård 
Vattenkvalitet: mycket höga halter fosfor och kväve (endast ett fåtal prover på näringshalter har tagits under 
senare år), nära neutralt, mycket god buffertkapacitet, måttligt hög halt organiskt material, kvicksilverhalterna i 
fisk är 0,5-1,0 mg/kg och konsumtion bör begränsas till en gång i veckan. 
 
Norra delen av Södra Hyn ligger inom Kils och Forshaga kommuner. Sjön är en del av 
Gravadeltat och den har bildats genom uppdämning av sediment från Klarälven, som bara 
ligger ca 200 m därifrån. Större synliga tillflöden och utflöden saknas. Sjön sänktes 1910 
med syfte att vinna åkermark och delar av den kringliggande marken vallades in. 
 
Södra Hyn är en näringsrik slättsjö med massiva vassbälten och ett rikt fågelliv (bl a rördrom 
häckar). Sjön är inom Karlstads kommun kantad av tät lövskog som avskärmar ett aktivt 
jordbrukslandskap. Fritidsbebyggelse finns på östra sidan av sjön medan den mer spridda 
bebyggelsen för övrigt utgörs av permanentboende. Söder om sjön vid Hynboholm ligger ett 
järnåldersgravfält. De södra stränderna skulle även lämpa sig väl för strandängsbete. 
 
Strandområdena är otillgängliga och sjön är inte speciellt badvänlig. Ur det allmänna 
friluftslivets synvinkel är området mest lämpat för fågelskådning och ur sportfiskesynpunkt 
erbjuder sjön vintertid ett fint pimpelfiske efter främst abborre. Sommartid däremot är 
stränderna svårtillgängliga för allmänheten. 
 
Anspråksanalys  
Södra Hyn är den mest näringsrika sjön i kommunen och drabbas ofta av kraftiga 
algblomningar. Med stor sannolikhet tillförs en stor mängd näringsämnen från de omgivande 
jordbruksmarkerna samt enskilda avlopp. 
 
Områdesmål  
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Fågelrik slättsjö med betade strandängar och minskande algblomningsproblem. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Restaurering och återupptagen hävd av strandängarna i den 
sydvästra delen samt viss vegetationsbekämpning skulle gynna fågellivet i sjön, bevarande 
av de särskilt värdefulla lövskogarna. 
 

• Åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen på sjön. 
 
__________________________________________________________________________ 
B) Gravaån – naturvård, bevattning  
 
 
Längd: 4 km  
 
 
Gravaån som rinner från Södra Hyn ut i Klarälven ligger delvis kantad av löv, omgiven av ett aktivt 
jordbrukslandskap. Detta gör den värdefull som spridningskorridor för olika djur i ett vattenfattigt och 
ensartat åkerlandskap. Förhållandena i vattendraget är dåligt kända. Vatten från Gravaån används för 
bevattning i jordbruket. 
 
Områdesmål  
Lövträdskantat vattendrag av värde som spridningskorridor. 
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4.3 C) MÖLNBACKAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE  
 
Avrinningsområdets areal: 293 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 39 % 
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Figur 4.7. Markslagsfördelningen inom den del av Mölnbackaåns avrinningsområde som 
ligger inom Karlstads kommun. 
 
Mölnbackaåns avrinningsområde bjuder på ett kuperat landskap med flera sjöar belägna i ett 
sprickdalssystem. Bebyggelsen i området är sparsam. Sjöarna omges till stor del av 
skogsklädda höjder med vildmarkskaraktär, men öppet odlingslandskap finns också i 
anslutning till både Östra och Västra Örten. Den kuperade terrängen och det varierade 
landskapet gör området till ett mycket värdefullt kulturlandskap med vacker landskapsbild. 
Sjöarna är även attraktiva för det rörliga friluftslivet och bjuder bl a på fina fiskemöjligheter. 
Flera av höjderna kring Västra Örten består av den kalkrika bergarten hyperit, vilket skapar 
förutsättning för en rik växtlighet. Vattendragen hyser till följd av den kuperade terrängen 
flera fina fors- och strömsträckor, vilket gör dem lämpliga för öring och andra 
strömvattenlevande arter. 
 
Avrinningsområdet delas mellan Hagfors, Karlstads och Forshagas kommuner och avvattnas 
till Klarälven. 
 
Vattnet är surt i den övre delen av systemet och Gräsmången kalkas, medan sjöarna 
nedströms har god vattenkvalitet. Samtliga sjöar i systemet är reglerade av 
kraftverksdammar. 
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__________________________________________________________________________ 
C) Gräsmången - friluftsliv, naturvård, dricksvattenförsörjning, landskapsbild, 
vattenkraft, kommunikation 
 
 
Vattenyta: 4,4 km2 Maxdjup: 33 m Höjd över havet: 130 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd och landskapsskyddsområde 150 m 
Vattenkvalitet: måttligt färgat, svagt surt vatten med svag buffertkapacitet 
Kalkas sedan 1985 

 
Sjön som Karlstads kommun delar med Hagfors och Forshaga kommuner ligger i ett relativt homogent 
skogslandskap. Stora natur- och kulturvärden finns söder om sjön vid Östanås. Vägen mellan Molkom och 
Hagfors passerar nära sjön på dess östra sida, vilket gör Gräsmången till kommunens entré om man kommer 
färdandes norrifrån. Utblickarna är dock få och möjligheterna att stanna är inte så goda. 
 
Sjön utgör råvattentäkt för Älvsbackas vattenverk som försörjer Älvsbacka samhälle och 
militärens övningsområde med dricksvatten. 
 
Vid sjöns utlopp finns en regleringsdamm för kraftverk längre nedströms som reglerar 
sjöytan med amplituden 2,3 meter. 
 
Östanås har förutsättningar att vara ett trivsamt rekreations- och friluftsområde, men ger ett 
övergivet och ödsligt intryck. Det är en fin miljö med bl a en natur-kulturstig som passerar. I 
den södra delen av sjön finns goda badmöjligheter. Sjön bjuder på ett fint sportfiske efter 
främst lake och abborre, men även gädda och siklöja. Sjösättningsramp för båtar finns vid 
Gällsviken i Forshaga kommun och strax öster om sjöns utlopp finns en grillplats. Längs den 
västra stranden mellan utloppet och Gällsviken finns flera fina uddar där fiske från stranden 
är lättillgängligt. 
 
I några mindre tillflöden till Gräsmången, t ex Kattungsbäcken i öster, finns bäcköring. 
 
Anspråksanalys  
Regleringen av sjön är en konflikt med dricksvattentäkten och det rörliga friluftslivet utmed 
stränderna. Stora vattennivåförändringar på våren leder också till problem för fiskens 
reproduktion. Största risken för påverkan på vattenkvaliteten utgör vägen utmed östra 
stranden där farligt gods transporteras. 
 
Områdesmål  
En sjö för det rörliga friluftslivet som också utgör en attraktiv entré till kommunen norrifrån 
samt dricksvattentäkt av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag  

• En rastplats med fikabord där det är möjligt att stanna med bil anläggs intill sjöns 
östra strand och en del träd röjs bort för att förbättra kontakten med sjön från väg 
240. 

• Ett vindskydd anläggs på någon av uddarna mellan utloppet och Gällsviken. 
• En jämnare reglering av sjöytan skulle gynna dricksvattenförsörjningen såväl som fisk 

och friluftsliv. 
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__________________________________________________________________________ 
C) Östanåsån - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, 
vattenkraft, recipient 
 
 
Förordnanden: Delar av strandskogen är biotopskyddsområde 
Längd: 2,7 km 
 
Utmed Östanåsån återfinns en rik natur- och kulturmiljö. Bebyggelsen väster om Östanåsån är 
värdefull, liksom naturen i anslutning till älven, som är viktig att bevara. Östanåsån är ett 
strömmande till forsande vattendrag med stenig botten. Stränderna är bevuxna med varierad 
gammal olikåldrig lövskog med inslag av ett flertal trädslag, t ex al, lönn, bok, alm och asp. 
Öring finns i vattendraget, liksom strömstare och forsärla och området har även stor betydelse 
för lövskogsgynnade arter. Längs stranden löper en markerad natur- och kulturstig och vid 
den före detta Tegelbruksdammen finns ett vindskydd med eldstad iordningställt. 
 
En intakt regleringsdamm för kraftverk längre nedströms finns idag kvar i älven, men spår efter ytterligare tre 
raserade dammar finns. Vattenkraften har utnyttjats för olika verksamheter utmed älven ända sedan 1600-talet, 
varför kulturlämningarna i området är talrika. 1642 anlades Elfsbacka bruk, ett av de största järnbruken i länet. 
Under 1600-talet låg här även ett tegelbruk och grunden finns kvar från en fabrik som i slutet av 1800-talet 
tillverkade hästskobroddar. Lite längre uppströms, vid den nuvarande dammen, har tidigare en såg, färdigställd 
år 1912, legat. Rester finns också av en kvarn och rännor som lett vatten till kvarnen. Intill den före detta 
kvarndammen har även legat ett gjuteri som var färdigställt år 1855. Mellan 1933 och 1969 fungerade 
Östanåsån som flottled. 
 
Ån utgör recipient för Älvsbacka kommunala reningsverk. Öster om ån finns en nedlagd 
soptipp.  
 
Anspråksanalys  
Vattenföringen i ån är ibland mycket låg till följd av regleringen. Detta inverkar mycket 
negativt på fisk och annat djurliv i vattendraget. Naturvärden, rörligt friluftsliv och en 
bevarad kulturmiljö går däremot bra att kombinera. Det finns stora potentialer för att 
utveckla naturturismen i området. 
 
Områdesmål  
Lövskogskantat strömmande vatten med en livskraftig öringpopulation, välbevarad 
kulturmiljö och god tillgänglighet för friluftslivet. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Lövskogen lämnas för fri utveckling, ökad minimitappning från 
Gräsmången. 
 

• Ett restaureringprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i älven drivs 
för närvarande kring Östanåsån av byalaget.  

• Kommunen skall stödja de lokala initiativ som finns för att utveckla bygden. 
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__________________________________________________________________________ 
C) Lersjötjärnen och Lersjöbäcken – naturvård, friluftsliv  
 
 
Vattenyta: Lersjötjärnen 0,11 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 192,5 m 
 
Lersjötjärnen är mycket försurad och en av de tjärnar i området som inte kalkas regelbundet. 
Den kalkades av fiskevårdsföreningen vid ett tillfälle hösten 1998. Fiskevårdsföreningen är 
intresserad av att återinföra öring i tjärnen och den nedströms liggande Lersjöbäcken som 
rinner ut i Lersjön. Idag fiskas abborre i tjärnen som även hyser ett intressant fågelliv med 
bl a häckande smålom. 
 
Anspråksanalys  
Något som komplicerar idéerna på att återinföra öring är dels det låga pH-värdet och dels 
den varierande vattenföringen i bäcken. Tillrinningsområdet är kraftigt skogsbrukspåverkat 
och dikat, vilket ger ett högst varierande flöde i bäcken.  En alltför hög besöksfrekvens i 
området kan vara negativt för den störningskänsliga fågelfaunan. 
 
Områdesmål  
Ostörd tjärn av värde för både fågelliv och friluftsliv. 
 
__________________________________________________________________________ 
C) Lersjön - kulturmiljövård, landskapsbild, friluftsliv, bräddning av 
spillvatten  
 
 
Vattenyta: 0,4 km2 Maxdjup: 6 m Höjd över havet: 96,5 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m och landskapsskydd hela området mellan sjön och väg 240 
Vattenkvalitet: måttliga halter av kväve och fosfor, surt, mycket svag buffertkapacitet, låg halt av organiskt 
material 

 
En enslig sjö med norrlandskaraktär som kan ses som ett ”bihang” till Östra Örten. Stranden 
är nästan helt kantad med skog. Undantagen utgörs av brukad mark i nordväst och sydväst 
samt av öppna våtmarker vid Östanåsåns utlopp i sjön. Från vägen på västsidan har man fina 
utblickar över sjön. 
 
Norr om sjön finns områden med höga naturvärden och söder om sjön ligger Älvsbacka som 
med Älvsbacka kyrka och omgivande bebyggelse klassas högt ut kulturmiljövårdssynpunkt.  
 
Norr om Östanåsåns utlopp i sjön finns sjösättningsmöjlighet för fritidsbåtar. 
 
Älvsbacka reningsverk har sitt utlopp i Östanåsån några hundra meter uppströms utloppet i 
sjön. 
 
Områdesmål  
Sjö omgiven av välbevarad kulturmiljö. 
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__________________________________________________________________________ 
C) Östra Örten - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, 
vattenkraft, bevattning 
 
Vattenyta: 7,8 km2 Maxdjup: 15 m Höjd över havet: 96,5 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m och landskapsskydd 200 m (dock längst till väg 240) 
Nationell och internationell status: Södra delen ingår i riksintresse för naturvården, Natura 2000-område 
Vattenkvalitet: måttligt färgat vatten, svagt surt och svag buffertkapacitet, låg halt organiskt material 
Har kalkats vid ett tillfälle 1985. Uppströms liggande sjösystem kalkas regelbundet och därigenom anses inte 
någon kalkning direkt i sjön behövas. 
Kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar. 

 
En sprickdalssjö omgärdad av höga berg och öppet jordbrukslandskap. Sjön är näringsfattig 
och vattnet klart. Med sina vackra omgivningar lämpar den sig väl för bad och friluftsliv. 
Stränderna är kontrastrika med täta skogar i sydväst, odlingslandskap i öster och omväxlande 
ängar och berg i väster. Vid sjöns norra ände ligger Älvsbacka kyrka och församlingshem 
intill fina sandstränder där det även finns en kommunal badplats. För övrigt är sjön omgiven 
av ett antal byar som ter sig ”privata” för den som vill komma ner till stranden. På många 
ställen har strandremsan privatiserats med bodar och andra anläggningar på bekostnad av 
allemansrätten. Längs den södra stranden går vägen alldeles intill sjön som i denna del är både 
lättillgänglig för allmänheten och betydelsefull för landskapsbilden. Bosättning och uppodling 
av landskapet kring Östra Örten skedde under 1500-talet med en snabb expansion under 1600-
talet. Runt sjön återfinns i dag några välbevarade bybildningar.Sjön utnyttjas för sportfiske 
efter gös, gädda, abborre, ål och vitfisk. Gös planteras ut i sjön med jämna mellanrum sedan 
1960-talet. Fiske sker med fördel från båt och de små öar som finns i sjön är också en tillgång 
för det båtburna friluftslivet. Sjösättningsmöjligheter finns vid Torsked vid den västra 
stranden och vid badplatsen i norr. Vid Näset på sjöns östsida ligger den kommunägda 
friluftsgården Solbacken där lägerverksamhet för barn bedrivs sommartid. 
 
Vid sjöns utlopp finns en regleringsdamm för vattenkraftverk längre nedströms som reglerar 
sjöytan med amplituden 1,66 meter. Sjön utgjorde fram till 1969 del av en flottled. 
 
Sjövattnet används för bevattning av Älvsbacka kyrkogård. 
 
Anspråksanalys  
Regleringen av sjön skapar konflikt gentemot naturvårds- och fiskeintressen, då sjöytan på 
våren, mitt under flera fiskarters lekperiod, sänks kraftigt.  
Goda förutsättningar finns för att utveckla turismen i anslutning till sjön. 
 
Områdesmål  
Sjö lättillgänglig för det rörliga friluftslivet, omgiven av ett omväxlande landskap med 
orörda skogar och småskaligt brukade marker samt en välbevarad kulturmiljö. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Det öppna jordbrukslandskapet kring sjön är viktigt att bevara och 
lövskogsområdena undantas från skogsbruksåtgärder. 
 

• En handikappanpassad fiskebrygga anläggs på en lättillgänglig plats utmed sjön, 
eventuellt vid den södra stranden. 

 241



• Regleringen bör ske med större hänsyn till naturintressena.  
• Byalaget Älvan är intresserade av att området kring kyrkan och badplatsen utvecklas 

till en utgångspunkt för friluftsliv och turism i Älvsbacka. Förslag på åtgärder 
därifrån är att iordningställa parkeringen, anlägga 4-5 sittgrupper, sätta upp vägvisare 
vid vägen och en välkomsttavla till Älvsbacka med information om olika aktiviteter i 
området samt röja sly och hålla i ordning mellan vägen, kyrkan och badplatsen. 

• Verksamheten vid kommunens friluftsgård Solbacken utvecklas. 
__________________________________________________________________________ 
C) Svarttjärn – naturvård, friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,09 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 210 m 
Vattenkvalitet: betydligt färgat vatten, måttligt surt och svag buffertkapacitet 
Kalkas sedan 1979 

 
Svarttjärn ligger på gränsen mellan Karlstads och Forshagas kommuner. Den används för 
put- and-take-fiske och sedan många år tillbaka planteras regnbåge årligen ut i sjön. 
Svarttjärn hyser även ett intressant fågelliv med bl a häckande smålom. 
 
Anspråksanalys  
Smålom är normalt en störningskänslig fågelart, men här har den under många år lyckats 
samexistera med fiskebesökare. 
 
Områdesmål  
En sjö för sportfiske och ett bevarat värdefullt fågelliv. 
 
__________________________________________________________________________ 
C) Näsälven - naturvård, kulturmiljövård, vattenkraft 
 
 
Längd: 2 km 
Nationell och internationell status: Ingår i riksintresse för naturvård 
 
Näsälven rinner från Östra Örten till Tjärnsjön omgiven av ett småkuperat odlingslandskap. Längs stränderna 
finns en zon av äldre lövskog med gott om döda och döende lövträd som bildats till följd av försumpning genom 
tidvis högt vattenstånd. Detta ger området mycket höga naturvärden. Vid Tidafors finns en regleringsdamm för 
vattenkraftverk längre ned i vattensystemet. Fram till 1969 var Näsälven del av en flottled. 
 
Värdefulla kulturmiljöer finns dels kring Östra Örtens utlopp och dels kring den övergivna bruksmiljön i 
Tidafors. 
 
Områdesmål  
Strömmande vatten omgivet av lövnaturskog omväxlande med ett öppet småskaligt 
odlingslandskap. 
 
Åtgärdsförslag 

• Sumplövskogen utmed stränderna lämnas för fri utveckling. 
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__________________________________________________________________________ 
C) Tjärnsjön – naturvård, landskapsbild 
 
 
Vattenyta: 0,35 km2 Maxdjup: Höjd över havet: 73,5 m 
Nationell och internationell status: Ingår i riksintresse för naturvården 

Otillgänglig grund liten sjö. Den karaktäriseras dels av tidvis översvämmade lövsumpskogar, 
dels av blandskog som växer på en höjd vid östra delen av sjön och dels av öppna 
betesmarker i söder. Landskapet är varierande med skog, öppna marker och fin gammal 
bebyggelse. Lövsumpskogarna är viktiga ur ekologisk synvinkel. Runt hela sjön är miljön 
mycket otillgänglig för rekreation och friluftsliv. 
 
Områdesmål  
Sjö omgiven av ett varierat landskap med lövnaturskog och öppna marker. 
 
__________________________________________________________________________ 
C) Tjärnsälven - naturvård, vattenkraft, kulturmiljövård 
 
 
Längd: 1 km 
Förordnanden: Ingår i riksintresse för naturvården 
 
Tjärnsälven rinner från Tjärnsjön till Västra Örten och är mestadels lugnt strömmande. Vid 
Tjärnshyttan finns en regleringsdamm och ett minikraftverk. Vattendraget är lugnt 
strömmande både uppströms och nedströms dammen och kantas av blandskog. På platsen låg 
1639-1856 en stångjärnshammare och därefter en hytta fram till 1887. Lämningar finns i form 
av hyttruin och uppfartsramp. Slaggsten förekommer längs stränderna. Fram till 1969 
utgjorde Tjärnsälven del av en flottled. Öring förekommer sporadiskt i älvens nedre del och 
gös vandrar upp från Västra Örten för att leka i älven. 
 
Anspråksanalys  
Kraftverksdammen utgör ett vandringshinder för öring, men vilket värde det skulle vara att 
skapa en fiskväg förbi dammen är i dagsläget dåligt känt. 
 
Områdesmål  
Strömmande vatten med väl utvecklade naturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Öringbeståndet i älven inventeras och en naturinventering av omgivningen 
genomförs. Om resultaten från provfisket visar att det är motiverat undersöks om en 
fiskväg kan skapas förbi kraftverket upp till Tidafors. 

 
__________________________________________________________________________ 
C) Västra Örten - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård 
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Vattenyta: 8,98 km2 Maxdjup: 18 m Höjd över havet: 70 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m, Landskapsskydd 300 m i väster, 150 m i öster, delar av stranden är 
biotopskyddsområde 
Nationell och internationell status: Ingår i riksintresse för naturvård, Natura 2000-område 
Vattenkvalitet: måttligt höga halter fosfor och kväve, svagt surt, god buffertkapacitet, låga halter organiskt 
material, kvicksilverhalterna i fisk är 0,5-1,0 mg/kg och konsumtion bör begränsas till en gång i veckan. 

 
Dramatisk och svårtillgänglig, reglerad vildmarkssjö som delvis ligger inom Forshaga 
kommun. Branta bergväggar omger sjön som följer ett lokalt spricksystem med ofta frodiga 
skogar som klättrar från höjderna ner mot stranden. De få gårdslägena som finns invid sjön 
är viktiga landmärken. På öar och uddar finns rikligt med fornlämningar och på Torrakberget 
finns urskogsliknande naturskog. De flesta bergen runt sjön består av hyperit som är en 
kalkhaltig bergart. Detta bidrar till att Västra Örten till skillnad mot sjöarna uppströms inte 
har surt vatten. 
 
Västra Örten är en mycket populär sportfiskesjö. Här fiskas gös, gädda, abborre, lake, vitfisk 
och ål. I sjön finns även nors av en relikt sort, 10-15 cm lång, och flodkräfta. 
Stödinplantering av gös ombesörjs vissa år av fiskevårdsföreningen. Fisket bedrivs med 
fördel från båt och de små öarna i sjön är också av stort värde för det båtburna friluftslivet. 
Vid N Rådom finns en sjösättningsramp som är tillgänglig för allmänheten.  
 
På uddar och öar i sjön finns sammanlagt 13 gravrösen, troligen från bronsåldern eller 
järnålderns äldsta skede. Sannolikt återfinns även boplatser med anknytning till rösena kring 
sjöns stränder. 
 
Anspråksanalys  
Västra Örten är en mångfacetterad sjö med många prioriterade intressen. Det bör dock gå bra 
att hitta en balans mellan dessa. Ett alltför hårt besökstryck kan skada djur- och växtliv. 
 
Områdesmål  
En vildmarksbetonad sjö tillgänglig för det rörliga friluftslivet med välbevarade kultur- och 
naturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Det är viktigt att bevara vildmarkskaraktären och låta fler partier utvecklas till 
gammelskog. 

 
__________________________________________________________________________ 
C) S Rådoms damm - naturvård 
 
 
En damm i anslutning till gårdsbebyggelsen med kommunens enda förekomst av häckande 
svarthakedopping. 
 
Områdesmål  
Damm med bevarade värden för fågel- och groddjursliv. 
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4.4 D) BLYSJÖNS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
 
Avrinningsområdets areal: 57 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 25 % 
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Figur 4.9. Markslagsfördelningen inom den del av Blysjöns avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Blysjöns avrinningsområde är ett litet avrinningsområde, där endast en fjärdedel ligger inom 
Karlstads kommun och den större delen inom Forshaga kommun. Terrängen är ganska 
kuperad och till största delen täckt av skog, men jordbruksmark och sjöar finns insprängda 
mellan höjderna. Bebyggelsen i området är sparsam. 
 
Sjöstadtjärnet är den enda sjön som ligger helt i Karlstads kommun, medan Svinsjön och 
Skarsjön ligger på kommungränsen. Alla dessa är relativt små och omges av både skog och 
småskaliga odlingslandskap, men ingen tät bebyggelse. Detta gör dem värdefulla båda ur 
landskapsbildssynpunkt och för rekreation. Sjöstadtjärnet kan t ex bjuda på ett fint 
pimpelfiske vintertid. 
__________________________________________________________________________ 
D) Svinsjön – landskapsbild, friluftsliv 
 
 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m 

 
Svinsjön ligger på gränsen mellan Karlstads och Forshaga kommun. Den omges av skog på 
tre sidor, men i öster går en kil av öppet kulturlandskap in mot den lilla sjön. Detta gör den 
värdefull för landskapsbilden. Sjön tjänar även som lokal badsjö. I övrigt är sjön dåligt känd 
för kommunen. 
 
Områdesmål  
Oexploaterad sjö. 
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Åtgärdsförslag 

• Vattenkvalitet och naturförhållanden i och kring sjön undersöks. 
 
__________________________________________________________________________ 
D) Sjöstadtjärnet – friluftsliv, landskapsbild, naturvård  
 
 
Vattenyta: 0,25 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 70 m 
Vattenkvalitet: svagt surt, god buffertkapacitet, låg halt av organiskt material 
 
Liten sjö omgiven av skog i väster och öppen mark i öster. Sumpskogar finns både norr och söder om sjön. På 
östsidan passerar en allmän väg, vilket gör sjön relativt lättillgänglig. Den ingår tillsammans med 
Samstorpstjärn i ett fiskevårdsområde. Här fiskas främst gädda och abborre och pga av sin litenhet fryser sjön 
tidigt och kan erbjuda ett fint vinterfiske.  
 
Områdesmål  
Måttligt besökt fiskesjö med omväxlande omgivning. 
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4.5 E) NEDRE KLARÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE 

 
Avrinningsområdets areal: 1227 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 9 % 
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Figur 4.11. Markslagsfördelningen inom den del av Klarälvens avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Klarälvens avrinningsområde ligger endast till en mindre del inom Karlstads kommun. Med 
ett väl förgrenat delta och ett flertal avsnörda små restsjöar mynnar Klarälven i Vänern vid 
Karlstads tätort. Flera restsjöar och spår av älvens tidigare lopp finns även längre uppströms 
kring det fossila deltat i Grava. 
 
Klarälvsdeltat sätter naturligtvis sin prägel på staden Karlstad och närheten till bebyggelse gör 
både själva älven och restsjöarna mycket värdefulla för stadsbild och närrekreation. 
Välbesökta badplatser finns i flera av restsjöarna och naturliga badmöjligheter finns också på 
flera ställen utmed älven. Här finns goda möjligheter för fiske och kanotfärder m.m.  
 
I Klarälven finns de unika stammarna av Klarälvslax och Klarälvsöring, men även andra ovanliga fiskarter som 
faren, asp och nissöga. Utmed Skårenoret och Torpnoret, två mindre tillflöden till Klarälven, förekommer 
bågsäv, vilket är den mest sällsynta dokumenterade kärlväxten i kommunen. Klarälvens stränder utgör även 
livsmiljö för daggvide och flera ovanliga insektsarter. 
 
Älven var tidigare påverkad av utsläpp, men vattenkvalitén har markant förbättrats sedan 
massaindustrier uppströms lagts ned, metall- och ytbehandlingsindustri har installerat 
reningsverk och kommunala reningsverk har tagits i bruk. Inom Karlstads kommun släpper 
dock två kommunala avloppsreningsverk ut sitt renade vatten i Klarälven och inom Forshaga 
kommun, närmast uppströms, finns fyra reningsverk samt förorenad f d plantskolemark intill 
älven. 
Sedimentjordarna utmed älven hyser rikligt med grundvatten, med uttagsmöjligheterna 
variera dock. 
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Åtgärdsförslag 
• Mer öppna vattenytor tillskapas inom det vattenfattiga I2-området för att gynna fauna 

och rekreationsvärden. 
 
__________________________________________________________________________ 
E) Ilandasjön - friluftsliv, stadsbild, exkursionslokal, bevattning 
 
 
Vattenyta: 0,13 km2 Maxdjup: 2,5 m Höjd över havet: 50 m 
Vattenkvalitet: höga halter av kväve och fosfor, måttligt färgat vatten, nära neutralt och mycket god 
buffertkapacitet 

 
Ilandasjön har bildats som en restsjö i Gravadeltat, ett f d delta till Klarälven. Större synliga 
till- och utflöden saknas, vilket gör sjön känslig för föroreningar. Vassen är utbredd längs 
stränderna. Nära den västra stranden går riksväg 62 och i söder ligger Ilandas affärs- och 
industriområde. I norr ligger en bondgård, men i öster saknas bebyggelse. Vid södra stranden 
finns en kommunal badplats anlagd där simskola bedrivs. Ibland har badvattenproverna fått 
anmärkningar, men badet har aldrig behövt stängas på grund av vattenkvalitén. Även en 
fiskebrygga finns med möjligheter till vitfiskmete. Sjön används som exkursionslokal för 
närliggande skolor. 
 
Ilandasjön kommer fr o m 2001 att i viss utsträckning användas för bevattning av odlingar. 
 
Anspråksanalys  
Från de boende finns önskemål om vassröjning. Skulle större vassområden tas bort är det 
dock risk för att kraftiga algblomningar uppstår i stället, eftersom sjön är mycket näringsrik. 
Till att börja med bör därför näringstillförseln minskas. 
 
Områdesmål  
Bad- och fiskesjö av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Badplatsen förbättras genom något utökad vassröjning kring badplatsen och 
förbättrade faciliteter på stranden. 

• I samband med den hydrologiska undersökningen av Torpnoret (se nedan) bör även 
möjligheten att förbättra vattenomsättningen i Ilandasjön utredas.  

• Kommunen skall verka för att tillflödet av näringsämnen från omgivande jordbruksmark minskar. 
 
__________________________________________________________________________ 
E) Stodenesjön – stadsbild, friluftsliv, bevattning, bräddning av spillvatten, 
naturvård, dagvattenrecipient  
 
Vattenyta: 5 km2 Maxdjup: 2 m Höjd över havet: 47 m 
Vattenkvalitet: extremt höga halter fosfor, mycket höga halter kväve, nära neutralt, mycket god buffertkapacitet, 
mycket hög halt av organiskt material 

 
Stodenesjön är en restsjö i Gravadeltat, ett av Klarälvens tidigare deltan, och ligger idag 
omgiven av villabebyggelse och parkmark. En gångväg leder runt sjön och gör den till ett 
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vikigt rekreationsområde för de närboende. Vattenvegetationen i form av vass, kaveldun och 
flytbladsväxter är omfattande och i vegetationen häckar en stor skrattmåskoloni. Fågellivet är 
rikt även när det gäller andra arter. Sjön utgör recipient för 5 dagvattenutlopp och används 
också för bevattning av villaträdgårdar. 
 
Det fanns tidigare ett sågverk intill tjärnet och stora mängder bark dumpades då i tjärnets 
norra del för att öka ytan för timmerupplaget. Denna mer eller mindre nedbrutna bark 
påverkar kraftigt vattenkvaliteten i tjärnet och ger upphov till övergödningsproblem. Vid 
sågverket har även tryckimpregnering utförts och lämnat föroreningar i marken. 
 
Anspråksanalys  
Skrattmåskolonin utgör en kraftig störning för de närboende samt det barndaghem som ligger 
intill. Då sjöns främsta värden består i rekreation för de närboende och bidrag till en vacker 
stadsbild är det angeläget att försöka minska denna störning. De boende strävar inte efter en 
parksjö, utan kan acceptera en mer begränsad måsförekomst. Då skrattmås är en art som 
minskat i Sverige under senare år är det angeläget att åtgärderna inte bidrar till ytterligare 
större decimering. 
 
Områdesmål  
En sjö med höga värden för stadsbild och rekreation för de närboende samt möjlighet för ett 
begränsat fågelliv. 
 
Åtgärdsförslag 

• Kommunen vidtar åtgärder med syfte att begränsa skrattmåskolonin i området. Vassen 
har frästs bort i delar av sjön och skrämselförsök skall utföras i samband med 
fåglarnas etablering inför häckningssäsongen (redan planerade åtgärder). 

 
__________________________________________________________________________ 
E) Torpnoret - naturvård, friluftsliv, stadsbild, bevattning, 
dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten 
 
Vattenyta: 0,07 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 49 m 
 
Torpnoret mynnar ut i Klarälven och dess nedre lopp omges av villabebyggelse på båda 
sidor. På ett flertal spridda ställen växer i strandlinjen den hotklassade bågsäven, den mest 
sällsynta kärlväxten som förekommer i kommunen. Strandfiske efter vitfisk förekommer och 
Stodeneskogen norr om Torpnoret är ett rikligt frekventerat närrekreationsområde. Mot 
Ilandasjön finns en fin lövskogsbevuxen ravin. 
 
Vid utloppet finns en damm som syftar till att hålla vattennivån relativt jämn. Detta har gjort 
att vattnet blivit stillastående, vilket i kombination med algblomningar lett till syrebrist och 
dålig lukt. Vattendraget är också dagvattenrecipient och bräddavlopp från spillvattennätet 
mynnar i noret. I viss mån används vattnet för bevattning av villaträdgårdar, vilket dock 
blivit svårt pga vattenkvalitén.  
 
Anspråksanalys  
Det stundtals illaluktande vattnet utgör en störning för de närboende och detta är angeläget 
att åtgärda. 
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Områdesmål  
Vattendrag med höga värden för stadsbild och rekreation för de närboende samt en bevarad 
population av bågsäv i minst nuvarande omfattning. 
 
Åtgärdsförslag 

• En skötselplan för Torpnoret tas fram som bl a innehåller åtgärder för att förbättra 
vattenkvalitén. Till att börja med tas prover och hydrologin undersöks. Därefter ökas 
eventuellt vattenutbytet med Klarälven och dagvattenutsläpp samt bräddavlopp från 
spillvattennätet åtgärdas. Skötselplanen ska även omfatta vasskötsel och åtgärder för 
att gynna bågsäven i noret. 

• Den lövskogsbevuxna lilla ravinen lämnas för fri utveckling. 
__________________________________________________________________________ 
E) Härtsögaån - Skårenoret - naturvård, stadsbild, bevattning, 
invallning, bräddning av spillvatten, dagvattenrecipient  
 
Längd: 3 km 
 
Skårenoret mynnar ut i Klarälven och dess nedre lopp omges av villabebyggelse. Uppströms 
bebyggelsen finns en betesmark där djuren betar ända ner till stranden samt ett 
rekreationsområde med gångstig och skidspår. Ännu längre uppströms har noret i stället 
namnet Härtsögaån och rinner där en lång sträcka genom jordbrukslandskap. I denna del 
finns ett invallningsföretag som kommunen är delägare i. På ett flertal spridda ställen växer i 
strandlinjen den hotklassade bågsäven, den mest sällsynta kärlväxten som förekommer i 
kommunen. På östra sidan om riksväg 62 omges vattendraget av fina gamla lövskogar. 
 
I den nedre delen av vattendraget förekommer problem med översvämningar då Klarälvens 
vattenstånd är högt.  
 
Skårenoret utgör också recipient för sju dagvattenutlopp och vattnet används för bevattning i 
jordbruket och i villaträdgårdar. 
 
Anspråksanalys  
Översvämningarna i den nedre delen av Skårenoret är ett problem för de närboende 
villaägarna och det är angeläget att dessa problem minskas. Även vattenkvalitén har 
förorsakat klagomål från de närboende. 
 
Områdesmål  
Vattendrag till glädje för de närboende med en bevarad population av bågsäv i minst 
nuvarande omfattning. 
 
Åtgärdsförslag 

• En skötsleplan för Skårenoret tas fram med syfte att förhindra översvämningar utmed 
noret i samband med högt vattenstånd i Klarälven samt förbättra vattenkvalitén och 
genom vegetationsskötsel gynna bågsäven. 

• En utredning görs för att klargöra om invallning av Skårenoret ska utföras och om det 
kan gå in under de kriterier som finns uppställda för det statsbidrag som kan sökas. 

• Åtgärder vidtas för att minska jordbrukspåverkan på vattnet. 
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_________________________________________________________________________ 
E) Farsjön m fl sjöar på Rudsheden - naturvård 
 
 
Vattenyta: Farsjön 0,23 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 52 m 
 
Ett vildmarksbetonat område uppbyggt av gamla deltaavlagringar från Klarälven där några små öde restsjöar 
ligger insprängda i gles hedtallskog. Söder om Farsjön, men inte i omedelbar anslutning till sjön, ligger ett 
fritidshusområde. På sjöns östra sida finns några sumpskogsområden. Tjärnarna är av värde för fågellivet och 
ur geologisk synpunkt. 
 
Områdesmål  
Tjärnområde med bevarad vildmarkskaraktär. 
__________________________________________________________________________ 
E) Härtsögas grundvattenförekomst - dricksvattenförsörjning 
 
 
Förordnanden: vattenskyddsområde 
 
Härtsöga har en vattentäkt med en kapacitet på minst 7 l/s. Provpumningsförsök har indikerat 
att 15 l/s kan erhållas. Möjligheterna till förstärkt grundvattenbildning i infiltrationsdammar 
vid de gamla grustäkterna bör vara goda. Inom området finns även flera nedlagda sand- och 
grustäkter. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Vattenskyddsområdets avgränsning och föreskrifter ses över. 
 
__________________________________________________________________________ 
E) Småvatten vid Lilla Vänsberg - naturvård 
 
 
Vid Lilla Vänsberg ligger i anslutning till gårdsmiljön två små fisktomma dammar där den 
sällsynta större vattensalamandern lever. 
 
Områdesmål  
Bevarade dammar med livskraftiga populationer av större vattensalamander. 
 
Åtgärdsförslag 

• En av dammarna restaureras för att förbättra förhållandena för salamandrarna. 
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__________________________________________________________________________ 
E) Mariebergs branddamm - naturvård 
 
 
Vid Marieberg på I2:s före detta militära övningsområde ligger en kommunal branddamm 
med förekomst av den sällsynta större vattensalamandern. 
 
Områdesmål  
Bevarad damm med en livskraftig population av större vattensalamander. 
__________________________________________________________________________ 
E) Sandbäckstjärnet - friluftsliv, stadsbild, räddningstjänstverksamhet  
 
Vattenyta: 0,06 km2 Maxdjup: 2 m Höjd över havet: 46 m 
Vattenkvalitet: höga halter av kväve och fosfor, starkt färgat vatten, svagt surt, god buffertkapacitet, måttligt 
höga halter organiskt material 

 
Sandbäckstjärnet är en restsjö i Klarälvsdeltat och belägen inom militärens f d 
övningsområde. Som en öppen vattenyta i landskapet och i ett välfrekventerat strövområde 
har sjön stort värde för stadsbild och friluftsliv. Sedan ett par år tillbaka används tjärnet för 
put-and-take-fiske, vilket blivit mycket populärt och regnbågslax sätts ut årligen.  
 
Vattnet i Sandbäckstjärnet är dock kraftigt förorenat, både av näringsämnen och annat. 
Ammunition har dumpats på Sandbäckstjärnets botten under 1940-60-talet. Intill sjön ligger 
räddningstjänstens övningsområde. Utsläpp från denna verksamhet går dock till en bäck som 
rinner direkt ut i Klarälven. 
 
Anspråksanalys  
Tveksamheter finns om huruvida put-and-take-fisket kan rekommenderas till allmänheten 
med tanke på vattenkvalitén i tjärnet. Dessutom finns en intressemotsättning när det gäller 
räddningstjänstens övningsområde och dess eventuellt störande inverkan på människor som 
söker sig till området för rekreation och avkoppling. Båda dessa intressen är dock 
högprioriterade och tills vidare får de kombineras efter bästa förmåga. 
 
Områdesmål  
Sjö av värde för stadsbilden samt strövområde lättillgängligt för rörligt friluftsliv. 
 
Åtgärdsförslag 

• En analys av den inplanterade ädelfisken bör göras för att klargöra om den kan 
rekommenderas som människoföda. Skulle resultatet visa på motsatsen bör en 
omprövning av put-and-take-fisket göras och förslag på en alternativ put-and-take-sjö 
i Karlstads närhet tas fram. 

 
__________________________________________________________________________ 
E) Rudstjärnet – stadsbild, friluftsliv, dagvattenrecipient, bräddning 
av spillvatten, exkursionslokal, bevattning 
 
 
Vattenyta: 0,03 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 46 m 
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Rudstjärnet är en liten restsjö i Klarälvsdeltat som ligger helt omgiven av bebyggelse och ett 
smalt stråk parkmark. Den har genom sitt läge stor betydelse för stadsbilden och för de 
närboendes rekreation, bl a används den vintertid för skridskoåkning och som 
exkursionslokal för intilliggande skolor. Sjön har vuxit igen kraftigt med flytblads- och 
undervattensväxter. Detta omöjliggör idag i princip fiske i sjön, vilket tidigare varit ett 
populärt fritidsnöje. Sjön används även i viss omfattning för bevattning av villaträdgårdar. 
 
Områdesmål  
Närrekreationsområde. 
 
Åtgärdsförslag 

• Sjöns djup och vattenkvalitet undersöks. 
• Området restaureras och iordningställs som närrekreationsområde. 

__________________________________________________________________________ 
E) Sundstatjärnet - friluftsliv, stadsbild, exkursionslokal, 
kulturmiljövård, dagvattenrecipient, recipient 
 
Vattenyta: 0,08 km2 Maxdjup: 4 m Höjd över havet: 45,5 m 
Vattenkvalitet: hög halt fosfor, mycket hög kvävehalt, måttligt färgat vatten, nära neutralt, god buffertkapacitet, 
låg halt organiskt material 

 
Sundstatjärnet är en s k restsjö som avsnörts från deltaområdets älvarmar när sand som älven 
fört med sig sedimenterat. Sjön är belägen inom stadsbebyggelsen och omges av parkmark. 
På två sidor av sjön löper större bilvägar. I nordöstra delen finns en välbesökt, av kommunen 
iordningställd badplats med sandstrand och brygga. Vissa år förekommer rikliga 
algblomningar, något som innebär en konflikt med badlivet, eftersom en del alger är giftiga. 
För de närbelägna skolorna är sjön också en viktig exkursionslokal. Fritidsfiske förekommer 
i liten omfattning. 
 
På sjöns botten ligger en gammal stockbåt som upptäcktes 1963. Åldern på denna är 
svårbestämd, eftersom stockbåtar har använts i Sverige från forntiden och fram till 1800-
talets slut då man i finnbygderna i norra Värmland tog sig fram med stockbåtar. En teori är 
att stockbåten kommit med Klarälven från finnbygderna då älven fortfarande stod i 
förbindelse med Sundstatjärnet. 
 
Sundstatjärnet har mycket låg kapacitet som recipient och är känslig för utsläpp och tillförsel 
av näringsämnen, eftersom omsättningen är relativt låg. Vattennivån regleras sannolikt av 
grundvattenflöde från områden norr om tjärnet. Idag får sjön ta emot en del vatten från 
inomhusbadet och ett dagvattenutlopp. 
 
Anspråksanalys  
Algblomningarna är ett problem för badet och eftersom detta är en mycket välbesökt 
badplats med centralt läge är det av stor vikt att försöka förbättra vattenkvalitén. Ett behov 
finns av att utöka bad- och hygienmöjligheter. 
 
Områdesmål  
Närrekreationsområde med goda förutsättningar för bad. 
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Åtgärdsförslag 
• Bästa metoden för att förbättra badvattenkvalitén utreds (redan planerat). Åtgärder 

som kan bli aktuella är omledning av dagvattnet och inpumpning av älvvatten. 
• En översyn görs av avloppssystemen från badhus och skola i anslutning till sjön. 
• En informationsskylt om stockbåten sätts upp vid stranden. 

__________________________________________________________________________ 
E) Örsholmstjärnet - friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,15 km2 Maxdjup: 4,5 m Höjd över havet: 45 m 
Vattenkvalitet: näringsfattig, höga blyhalter i sedimentet konstaterades på 1970-talet 

 
Örsholmstjärnet är en restsjö belägen på Örsholmen, vilken omges av två älvarmar. Sjön har 
inga synliga in- och utlopp, utan dränering sker genom sandlagren ut till älven. Tjärnet omges 
av sandig mark med tall- och björkskog samt öppna gräsmattor och en barnvänlig badplats 
med sandstrand. Ett kraftigt vassbälte kantar stränderna runt hela sjön med undantag för 
badplatsen. Intill sjön ligger Karlstads största idrottsplats. I närområdet finns även 
industriverksamhet. Förutom för friluftsbad nyttjas tjärnet flitigt för vattenskidåkning och en 
avgränsning mellan bad- och vattenskidområde har gjorts med hjälp av en vajer. Förr har 
tjärnet nyttjats för put-and-take-fiske. 
 
Under för- och eftersommaren förekommer riklig blomning av algen Gonystomum semens. 
Detta kan göra bad i sjön mindre lockande, eftersom algen vid beröring ”exploderar” och 
sprider ett ofarligt slem. 
 
Anspråksanalys  
Vattenskidåkningen innebär en viss risk för de badande och gränsen mellan 
vattenskidåkande och badande är idag otydlig. Badplatsen är av stort värde, då den är 
barnvänlig och ligger på cykelavstånd från flera av Karlstads bostadsområden. 
 
Områdesmål  
En lättillgänglig sjö iordningställd för det allmänna friluftslivet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Gränsen mellan bad- och vattenskidområde tydliggörs. 
• Vass röjs vid badplatsen. 

__________________________________________________________________________ 
E) Kroppkärrssjön - naturvård, friluftsliv, stadsbild, bevattning, 
dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten 
 
 
Vattenyta: 0,8 km2 Maxdjup: 8,1 m Höjd över havet: 45 m 
Vattenkvalitet: måttliga halter av kväve och fosfor, måttligt färgat vatten, nära neutralt, mycket god 
buffertkapacitet, måttligt höga halter av organiskt material 
Kvicksilverhalterna i fisk är 0,5-1,0 mg/kg och konsumtion bör begränsas till en gång i veckan. 
Kraftigt påverkad av vägsalt. 
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Kroppkärrssjön är en vassrik restsjö i Klarälvsdeltat, huvudsakligen omgiven av bebyggelse, 
vägar och järnväg. I norr skjuter det ut en tallskogsbevuxen udde i sjön och i öster finns en 
skogsbevuxen höjd med en del fritidshus. Järnvägen bröt sjöns kontakt med älven och delade 
även sjön i två delar; Kroppkärrssjön och Sjöstadtjärn. Eftersom tillrinningsområdet består av 
en stor andel hårdgjorda ytor har sjön fått ta emot mycket orenat dagvatten, vilket påskyndat 
igenväxningen med vass. Fosforretentionen i sjön är mycket låg, vilket tyder på att 
sedimenten vid syrefria förhållanden läcker fosfor. Sjön får även ta emot vägsalt från vägarna 
på norrsidan. Detta har medfört att ledningsförmågan i sjön ökat markant sedan 1960-talet 
(från ca 5 mS/l (millisievert per liter) till ca 15 mS/l). Igenväxningen har försämrat 
förhållandena för både fågelliv och friluftsliv jämfört med 1960-talet, men under de senaste 
åren har kommunen röjt bort en del av vassen i sjön och fågellivet har svarat positivt på dessa 
åtgärder. Sedan 1970-talet pumpas också älvvatten in i sjön för att förbättra vattenkvalitén. 
 
Det stadsnära läget har också gjort att sjön har ett stort värde för friluftsliv och rekreation. Här 
finns en badplats med handikappdass och handikappbrygga / fiskebrygga. Runt större delen 
av sjön finns en vandringsled som bl a leder fram till ett fågeltorn och vintertid är det populärt 
med skridskoåkning på sjön. Parkering finns iordningställd i anslutning till badplatsen. 
Motorbåtsförbud råder i sjön. Däremot är sportfiske från strand eller eka ett populärt nöje. Här 
fiskas gädda, abborre, lake, gös, sarv, mört och ål. Karp har satts ut vid två tillfällen 1986 och 
1997. Detta är en mycket populär sportfiskefisk och Kroppkärrssjön lockar besökare från 
olika delar av Sverige. I sjön finns även flodkräfta. 
 
Sjön är reglerad genom en stålspontsfördämning vid utloppet. Denna fördämning ägs av 
Karlstads kommun och kom till för att undvika långvariga lågvattenförhållanden.Vid 
lågvatten har vegetationen möjlighet att breda ut sig över större områden. 
 
Sjön används även för bevattning av villaträdgårdar. 
 
Anspråksanalys  
De närboende har önskemål om att få bort så mycket vass som möjligt från sjön, men för 
fågellivets del är det positivt med en mosaik av vass. En alltför omfattande vasskörd skulle 
också kunna leda till att algblomningar uppstår när inte vassen längre kan ta hand om lika 
mycket av den näring som tillförs sjön. 
 
Områdesmål  
Skötselplan för Kroppkärrssjön: Kroppkärrssjön med omgivande strandzoner skall 
säkerställas som grönområde/naturområde i stadsmiljön och belastningen av dagvatten på 
sjön skall minska.Ytterligare mål finns uppställda i rapporten ”Kroppkärrssjön – 
närnaturområde i Karlstad. 1. Skötselplan”. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Kroppkärrssjön: En särskild skötselplan har tagits fram som ett helhetsgrepp 
för Kroppkärrssjön och åtgärder har vidtagits dels för att förbättra vattenkvalitén och dels för 
att förbättra för friluftslivet. Vass har slagits och sly har röjts i vissa delar av sjön, vilket blir 
en återkommande åtgärd. Åtgärder för att rena dagvattnet innan det når sjön har genomförts 
och fler s k fångdammar med samma syfte är planerade.  
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• En uppföljning av resultaten från salthaltsundersökningarna genomförs. 
• Möjligheten att använda alternativa halkbekämpningsmedel på vägarna kring 

Kroppkärrssjön bör utredas. 
__________________________________________________________________________ 
E) Färjestadbäcken – stadsbild, naturvård, bräddning av spillvatten 
 
Färjestadbäcken är ett litet tillflöde till Klarälven. I sitt övre lopp rinner den genom 
grandominerad skog och i den nedre delen har den ett slingrande lopp genom ett tätbebyggt 
villaområde där den skurit sig ned i en liten ravin och kantas av en lövridå. Den utgör ett 
trevligt inslag för stadsbilden genom att vara en fin och naturlig biotop i ett i övrigt mycket 
exploaterat område. 
 
Framöver kan det bli aktuellt att Färjestadbäcken får ta emot renat lakvatten från 
avfallsupplaget i Djupdalen. En utredning pågår för närvarande om lakvattenhanteringen där. 
 
Anspråksanalys  
De boende önskar i den tätbebyggda delen en utglesning av trädridån utmed bäcken. 
Lövmiljön intill bäcken är dock av stor betydelse för småfåglar och insekter och bidrar till att 
miljön har en naturlig karaktär, varför endast sparsamma röjningar bör göras. 
 
Områdesmål  
Naturligt slingrande bäck kantad av löv. 
 
Åtgärdsförslag 

• Färjestadbäckens utlopp till Klarälven vidgas för att förhindra uppdämning i bäcken 
vid höga flöden (planerat).  

__________________________________________________________________________ 
E) Klarälven, uppströms Borgmästarbron - naturvård, friluftsliv, 
landskapsbild, stadsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, recipient, 
bevattning, kulturmiljövård 
 
Förordnanden: Fredningsområde för lax och öring, Naturreservat håller på att bildas för delar av lövskogen. 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård 
Vattenkvalitet vid Almar: måttligt höga halter kväve och fosfor, svagt surt, god buffertkapacitet, låg halt av 
organiskt material 

 
Klarälven och dess omgivningar är mycket speciella. Strandbrinkarna, sanddynerna och 
resterna från det gamla Gravadeltat skapar tillsammans med öppna jordbruksmarker, 
gravrösen och Grava kyrka en unik miljö. De två sidorna av älven har olika karaktärer. Den 
östra sidan domineras av skog, den västra av öppen jordbruksmark. Det är viktigt att värna om 
dessa olika karaktärer och man bör kämpa för att behålla de öppna markerna. I vissa partier 
främst på den västra sidan kantas älven av tätbebyggelse. 
 
Älven hyser unika stammar av Klarälvslax och Klarälvsöring. Klarälvslaxen är 
ursprungligen en Atlantlax som i samband med landhöjningen blev instängd i Vänern. 
Endast ett fåtal sådana sötvattenslevande laxbestånd finns i Europa. Andra relativt ovanliga 
arter som förekommer i älven är fiskarna harr, faren, asp och nissöga samt flodkräfta. 
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Restaurering av ståndplatser för vandrande fisk har genomförts genom att sten och grus 
placerats ut. 
 
Fiske i älven är ett populärt fritidsnöje, liksom kanotpaddling. Här och var utmed stränderna 
finns sandbankar som utgör fina naturliga badplatser. 
 
Vid Grava, Almar och Almarsholmen samt på ytterligare några platser finns större 
naturskogsartade sumplövskogar av stort naturvärde. Här finns bl a en av landets få lokaler 
för daggvide. Vid Skåre växer även den hotade bågsäven, vilken är den mest sällsynta 
kärlväxten som förekommer i kommunen. Ovanliga sandmarkslevande insekter lever på 
strandbrinkarna. 
 
Förutom ett flertal utsläpp uppströms Karlstads kommun, tar Klarälven emot vatten från 
Skåres kommunala avloppsreningsverk. 
 
Vatten från Klarälven används för bevattning i jordbruket och kyrkogården i Grava. Vatten 
tas även för tillverkning av konstsnö till skidbacken i Bryngfjorden. 
 
Anspråksanalys  
Väster om älven vid Skåre och Grava finns lågt belägen bebyggelse som är 
översvämningskänslig. I området Alhaget på västra stranden mitt emot Almar är det konflikt 
mellan boende- och naturvårdsintressen pga stora mängder mygg i sumplövskogen mellan 
bebyggelsen och älven. En balans mellan dessa intressen bör försöka nås. 
 
Områdesmål  
En varierad miljö delvis omgiven av öppna marker, lättillgänglig för allmänheten med 
bibehållna naturliga stränder med sumplövskogar och öppna sandbankar. 
 
Åtgärdsförslag 

• Nya byggnader ska koncentreras till de gamla gårdslägena. Form och färg bör 
inspireras av den gamla bebyggelsen. Det viktiga är att inte ta den öppna marken i 
anspråk för bebyggelse. 

• Tillgängligheten för fiske förbättras genom att med hänsyn till de höga naturvärdena 
röja vass och sly i Skåre mellan reningsverket och sågverket samt vid Almars gamla 
färjeläge. 

• Åtgärder vidtas för att minska mängden mygg i närheten av de boende i Alhaget. Detta 
skall dock ske med hänsyn tagen till sumplövskogarnas höga naturvärden. 

• En plan skall tas fram för skötsel av Klarälvens vegetation och stränder med syfte att 
hålla området attraktivt som närrekreationsområde och för stadsbild (planerat).  

__________________________________________________________________________ 
E) Klarälven, Borgmästarbron till Hagaleden/Romstad – 
stadsbild, kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, dagvattenrecipient, 
bräddning av spillvatten, bevattning, recipient 
 
Förordnanden: Fredningsområde för lax och öring 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård 
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I denna del rinner Klarälven rakt genom Karlstad tätort, vilket naturligtvis gör den oerhört 
betydelsefull för stadsbilden och intrycket av staden.  
 
Karlstad stad med ett ursprung som medeltida handels- och tingsplats hyser ett flertal 
lämningar av kulturhistoriskt intresse, varav några med direkt vattenanknytning. Bland annat 
finns här landets längsta stenvalvbro över den östra älvfåran. I älven finns även lämningar 
efter flottningen i form av s k dykdalber. Hamnverksamheten är en annan del av den 
vattenanknutna kulturhistorien och exempelvis är miljön kring pråmkanalen av stort värde. 
 
Älven hyser unika stammar av Klarälvslax och Klarälvsöring (se Klarälven uppströms 
Borgmästarbron ovan). Borgmästarviken är en viktig lek- och rastplats för fisk som vandrar 
upp i älven på våren. Fritidsfiske och kanotpaddling är ett populärt nöje i älven. 
 
I den västra älvgrenen vid Sandgrundsudden samt nedströms Västra bron och Tingvallabron 
finns problem med att stora mängder sediment avsätts på olämpliga platser inne i 
stadsmiljön, vilket dels kan öka översvämningsrisken och dels kan leda till att den västra 
älvfåran på sikt blir avsnörd. Kommunen har uppdragit åt KTH att ta fram åtgärdsförslag för 
att förbättra vattenföringen i den västra älvfåran. 
 
Vatten tas från älven till bevattning av västra och östra kyrkogårdarna samt till 
villaträdgårdar. Älven får på flera platser ta emot dagvatten från staden. 
 
Anspråksanalys  
Älven är det som präglar Karlstad tätort och har i denna del mycket stor betydelse för 
stadsbilden och besökares intryck av Karlstad, något som bör tas tillvara i planeringen. 
Sedimenteringsproblemen i älven utgör ett hot mot tätorten som måste följas upp och i viss 
mån åtgärdas. 
 
Områdesmål  
Älvlandskap vars olika värden för stadsmiljö, kulturmiljö och turism tas tillvara i 
stadsplaneringen. 
 
Åtgärdsförslag 

• En slussvaktare sommaranställs för att möjliggöra slussning i pråmkanalen i centrala 
Karlstad för allmänheten. Ytterligare ett steg att främja turismen i staden vore att 
upplåta slussvaktarstugan för ett slusscafé. 

• Åtgärder vidtas för att minska sedimenteringsproblemen i älven (se kap 3.7). 
• Dykdalberna skall underhållas så att de inte förfaller. 
• En plan skall tas fram för skötsel av Klarälvens vegetation och stränder med syfte att 

hålla området attraktivt som närrekreationsområde och för stadsbild (planerat).  
__________________________________________________________________________ 
E) Klarälvsdeltat - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, 
dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, bevattning, recipient 
 
 
Förordnanden: Kaplansholmen är naturreservat, Reservatsbildning pågår för ytterligare delar av Klarälvsdeltat, 
Fredningsområde för lax och öring 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård, Kaplansholmen är Natura 2000-område, 
ytterligare delar är förslag till Natura 2000-område 
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Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta utanför fjällkedjan och är därmed av mycket 
högt geologiskt intresse. Sediment ansamlas kontinuerligt i deltats yttre delar, varför 
stränderna hela tiden nybildas. Deltalandskapet är unikt genom att det bjuder på en rad olika 
miljöer som bl a älvarmar, våtmarker i olika successionstadier, betade strandängar, 
vassområden, kärr och sumpskogar samt olika geologiska bildningar som älvvallar, levéer, 
mittbankar och lagunsjöar m.m. Hotade fåglar som lever i Klarälvsdeltat är bl a småfläckig 
sumphöna, rördrom och mindre hackspett. I de fuktiga lövskogarna finns det gott om bäver 
och älven hyser unika stammar av Klarälvslax och Klarälvsöring (se Klarälven uppströms 
Borgmästarbron ovan). Söder om Mariebergsviken har kommunen tillskapat betade 
strandängar och i anslutning till dessa finns fågeltorn och en naturstig. Här skall även byggas 
ett naturum. 
 
I Kaplansälven vid Heden finns en småbåtshamn och sjösättningsmöjligheter för fritidsbåtar 
finns vid Kartberget söder om Romstad. Hela deltat bjuder på utmärkta förutsättningar för 
kanoter och andra fritidsbåtar. 
 
Kaplansälven utgör recipient för Sjöstads kommunala reningsverk som har hela Karlstads 
tätort, inklusive Alster och Skattkärr som upptagningsområde. Söder om Hammaröleden finns 
Karlstads snötipp. 
 
Områdesmål  
Levande deltaområde med utvecklade naturvärden och god tillgänglighet för allmänheten. 
 
Åtgärdsförslag 

• Den påbörjade reservatsbildningen av Klarälvsdeltat fullföljs. Innan en 
intresseanmälan för att göra området till nationalstadspark kan göras skall 
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret analysera vilka konsekvenser ett 
eventuellt inrättande av en nationalstadspark kan få. 

• Det påbörjade projektet med uppförandet av ett Naturum fullföljs (pågår). 
• Ett LIP-projekt med syfte att öka områdets naturvärden och tillgängligheten för 

allmänheten till deltaområdet skall påbörjas under 2001 (planerat). 
• Skyltningen till båtrampen vid Heden förbättras. 
• Göspiren på Kalvholmen iordningställs genom uppstädning av skrot, förbättrad 

skyltning samt anläggning av vindskydd och eldstäder. 
• Kalvholmens västra strand utreds som möjlig lokalisering för en kaj för större 

fritidsbåtar. 
• Fler strandområden görs tillgängliga för fritidsfiske, framför allt vitfiskmete, genom 

att vass och en del sly och buskar röjs bort.  
 
__________________________________________________________________________ 
E) Mariebergsviken – friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, 
bräddning av spillvatten 
 
 
Badplatser finns i Mariebergsviken vid Mariebergsskogen och vid Orrleken där kommunen 
också bedriver simskola. I anslutning till Mariebergsskogen som är en nöjespark, finns även 
småbåtshamn och sjösättningsramp. Söder om viken ligger Mariebergs betade strandängar av 
högt värde för fågellivet, fågeltorn och naturstig (se Klarävsdeltat). 

 261



Områdesmål  
Iordningställt rekreationsområde. 
 
Åtgärdsförslag 

• Skyltningen till båtrampen i Mariebergsviken förbättras. 
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4.6 F) NORUMSÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE 

Avrinningsområdets areal: 181 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 % 
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Figur 4.13. Markslagsfördelningen inom Norumsälvens avrinningsområde. 
 
Många av kommunens sjöar och vattendrag är belägna inom avrinningområden som även 
berör andra kommuner. Alstersälvens avrinningsområde (som här delas upp på Norumsälvens 
avrinningsområde och Alstersälvens avrinningsområde) ligger dock helt inom Karlstads 
kommun och innefattar också de flesta av kommunens större sjöar.  
 
Avrinningsområdet ovanför Borssjön är mycket glest bebyggt och utgörs nästan uteslutande 
av skog, myr och sjö medan det därnedanför rymmer betydande andel jordbruksmark. 
Terrängen är kuperad och vattendragen hyser flera fina ström- och forssträckor med 
förutsättning för öring och andra strömvattenlevande arter. Vattensystemet är till stora delar 
påverkat av reglering. I några mindre sjöar och skogstjärnar i det vildmarksartade 
skogslandskapet häckar störningskänsliga fåglar som smålom. 
 
Den övre delen av området ligger till stor del ovanför högsta kustlinjen och markerna är 
magra, vilket gör sjöarna näringsfattiga och pH-värdena låga pga stor andel skog och myr i 
avrinningsområdet. Horssjön, Acksjön samt Lilla och Stora Böckeln har kraftigt färgat vatten 
till följd bl a av en stor andel myrmark i omgivningen. Mången däremot har klart vatten trots 
att den ligger i ungefär samma område. Förklaringen är att Mången matas med en stor andel 
grundvatten. Söder om Mången ligger nämligen Brattforsheden som hyser en av landets 
största potentiella grundvattentillgångar. Det avrinnande vattnet i Prostgårdsälven och 
Byckelsälven är näringsfattigt, svagbuffrat och tämligen starkt färgat. 
 
Punktkällor inom området som belastar avrinningsområdet är dels de kommunala 
reningsverken i Lindfors, Blombacka och Molkom och dels industriell belastning från 
framförallt verksamheter i Molkom. 
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Näringsbelastningen från samhällen och jordbruk är så stor att i det närmaste syrefria 
förhållanden uppträder i Borssjöns och Molkomssjöns bottenvatten varje år. Vissa år 
förekommer även betydande algblomning. 
__________________________________________________________________________ 
F) Långtjärnen - friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,06 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 297 m 
Vattenkvalitet: betydligt färgat vatten, måttligt surt och svag buffertkapacitet, kalkas sedan 1990 

 
En liten tjärn omgiven av stora obebyggda skogs- och myrområden inom ett militärt 
övningsområde. Tjärnet kalkas för att förbättra vattenkvalitén nedströms i systemet. 
Kännedomen om eventuella naturvärden i anslutning till vattnet är dålig. Tidigare har ädelfisk 
planterats in i tjärnen. 
 
Områdesmål  
Skogstjärn i ett vildmarksbetonat landskap. 
 
Åtgärdsförslag 

• Bättre kunskaper om naturförhållandena införskaffas. 
________________________________________________________________________ 
F) Abborrtjärnen - friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,05 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 260 m 
Vattenkvalitet: starkt färgat och surt vatten, kalkas sedan 1990 

 
En liten tjärn omgiven av stora obebyggda skogs- och myrområden inom ett militärt övningsområde. 
Tjärnet kalkas för att förbättra vattenkvalitén nedströms i systemet. Sparsamt utnyttjas sjön för fiske. 
Kännedomen om eventuella naturvärden i anslutning till vattnet är dålig. 
 
Områdesmål  
Skogstjärn i ett vildmarksbetonat landskap. 
 
Åtgärdsförslag 

• Bättre kunskaper om naturförhållandena införskaffas. 
__________________________________________________________________________ 
F) Horssjön - naturvård, friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,54 km2 Maxdjup: Höjd över havet: 236 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m 
Vattenkvalitet: starkt färgat och mycket surt vatten med ingen eller obetydlig buffertkapacitet, kalkas sedan 
1990 
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Horssjön ligger omgiven av stora obebyggda skogs- och myrområden inom ett militärt 
övningsområde. Sjön har tidigare reglerats, men den damm som legat vid utloppet saknar 
idag dammluckor och vattnet flödar fritt. 
 
En fiskeförening inom militären nyttjar sjön för fiske.  
 
Områdesmål  
Skogssjö i ett vildmarksbetonat landskap. 
__________________________________________________________________________ 

F) Stora Bergtjärnen m fl - naturvård 
 
 
Vattenyta: St Bergtjärn 0,03 km2, 
St Övatjärn 0,02 km2 

Maxdjup:  Höjd över havet: St Bergtjärn 192 
m, St Övatjärn 189 m  

Vattenkvalitet St Övatjärn: starkt färgat, mycket surt vatten med ingen eller obetydlig buffertkapacitet, kalkas 
sedan 1990 
 
Ett vildmarksbetonat området med flera små tjärnar och myrar omgivna främst av 
barrblandskog samt flera sumpskogsområden . Här häckar bl a smålom. 
 
Områdesmål  
Skogstjärnar i ett vildmarksbetonat och ostört landskap. 
__________________________________________________________________________ 
F) Björntjärnen - friluftsliv 
 
 
Vattenyta: 0,20 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 210 m 
Vattenkvalitet: måttligt färgat vatten, svagt surt, god buffertkapacitet, kalkas sedan 1989 

 
Björntjärnen ligger helt omgiven av barrskog högst upp i vattensystemet. Bilväg leder fram till sjön och ädelfisk 
har under lång tid planterats ut i sjön för put-and-take-fiske. Några vindskydd och en 
handikappbrygga finns iordningställda. En damm reglerar Björntjärnens utlopp. Det finns 
idag inga dammluckor kvar, men ett fast stenfundament reglerar ytan. Ett plastnät har satts 
upp vid dammen som hindrar all vandring för fisk även nedströms.  
 
Områdesmål  
Skogstjärn iordningställd för sportfiske. 
__________________________________________________________________________ 
F) Mobäcken - naturvård 
 
 
Längd: 1,6 km 
 
Mobäcken tar emot vatten från några små skogstjärnar i vattensystemets övre del, rinner 
genom ett öde skogs- och myrlandskap och vidare ut i Horssjöälven. En svag 
öringpopulation finns i bäcken. 
 
Områdesmål  
Fritt strömmande skogsbäck med en livskraftig öringpopulation. 
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Åtgärdsförslag 
• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i bäcken startar 

under år 2001 (planerat). 
__________________________________________________________________________ 
F) Horssjöälven – naturvård, kulturmiljövård 
 
 
Horssjöälven är ett långt oreglerat vattendrag som rinner från Horssjön till Acksjön. I sin övre 
del omges det av stora obebyggda skogs- och myrområden, medan den nedre delen omges av 
lövträd och ett småskaligt odlingslandskap. Bland annat ligger en av kommunens få 
slåttermarker intill ån. De nedre delarna av vattendraget ingår i den värdefulla kulturmiljön 
intill Acksjöns norra strand. I Mobäcken som är ett tillflöde till Horssjöälven finns en svag 
öringpopulation.  
 
Vid Herrån har det tidigare legat ett vattenkraftverk. Dammluckorna är idag helt borta och 
vattnet flödar fritt. Kvar finns betongfundament och ett litet kraftstationshus samt resterna av 
en liten tub. Troligen utgör platsen dock fortfarande ett vandringshinder för fisk, då det finns 
ett drygt meterhögt vattenfall. Det har även funnits en mindre damm strax nedströms Sågtjärn, 
men denna är helt raserad och de spår som finns kvar är en stenkista på var sida. 
 
Områdesmål  
Fritt strömmande vattendrag omgivet av skog och ett småskaligt odlingslandskap med inslag 
av välhävdad slåttermark. 
 
Åtgärdsförslag: 

• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i bäcken startar 
under år 2001 (planerat). 

• Provfiske utförs i Horssjöälven för att undersöka om öring förekommer. Om 
inventeringsresultatet visar att det är motiverat åtgärdas vandringshindret vid det före 
detta kraftverket för att underlätta fiskvandring uppströms. Detta skulle skapa en 
öppen vandringsväg hela vägen mellan Acksjön och Horssjön. 

• Kommunen ser till att slåttermarken hävdas kontinuerligt av privata markägare eller 
genom kommunens försorg. 

 
__________________________________________________________________________ 
F) Lilla Böckeln – friluftsliv, vattenkraft, kulturmiljövård 
 
 
Vattenyta: 0,8 km2 Maxdjup: 24 m Höjd över havet: 162 m 
Vattenkvalitet: Kraftigt humusfärgat och näringsfattigt vatten (endast gamla uppgifter) 
Kalkas sedan 1996 
 
Tillrinningsområdet till Lilla Böckeln består huvudsakligen av skog och myrmark och någon 
nämnvärd bebyggelse finns inte i området. Vattenvegetationen är mycket sparsam. I mindre 
omfattning nyttjas sjön för bad och fiske. Den är lätt att nå sjön med bil både från östra och 
västra stranden. 
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Vid sjöns utlopp finns en regleringsdamm för kraftverk längre nedströms med 
regleringsamplituden 2,9 meter. Nedströms finns ett sel, troligen ett bäverdämme med gott 
om stående död ved och vass omgivet av medelålders grandominerad blandskog. Därefter 
följer en stenig strömmande vattendragssträcka ner till Stora Böckeln. Utmed denna sträcka 
finns flottningsrännor kvar. 
 
Områdesmål  
Skogssjö i ett vildmarksbetonat landskap. 
 
__________________________________________________________________________ 
F) Stora Böckeln - friluftsliv, vattenkraft 
 
 
Vattenyta: 1,2 km2 Maxdjup: 12 m Höjd över havet: 158 m 
Vattenkvalitet: betydligt färgat och surt vatten med mycket svag buffertkapacitet, kalkas sedan 1996 
kvicksilverhalterna i fisk har varit höga (prover har ej tagits på senare år) 

 
Sjöns tillrinningsområde utgörs främst av skog och myr. Bebyggelse förekommer i princip 
inte alls kring sjön, men den östra stranden kantas av en väg. Vattenvegetationen är sparsam. 
I mindre omfattning nyttjas sjön för fiske och annan rekreation. 
 
En regleringsdamm för kraftverk nedströms reglerar Stora Böckelns utlopp med 
regleringsamplituden 1,9 meter. 
 
Anspråksanalys  
Sjöns stränder är ganska flacka och regleringen kan vid stora nivåskillnader har negativ 
inverkan på både friluftslivet och naturförhållandena. Kommunen saknar dock kännedom om 
hur vattennivåvariationerna varit i sjön. 
Sjön ingår i ett fiskevårdsområde, men pga höga kvicksilverhalter kan konsumtion av fisken 
inte rekommenderas. 
 
Områdesmål  
Skogssjö i ett vildmarksbetonat landskap. 
 
__________________________________________________________________________ 
F) Potten- naturvård 
 
 
Nationell och internationell status: föreslaget som Natura 2000-område 
 
Potten är en liten skogstjärn, ca 30 x 30 meter, och unik på det sättet att det är ett naturligt 
fisktomt litet vatten med ett rikt groddjursliv. Här lever den sällsynta större vattensalamandern 
och även mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och padda. 
 
Områdesmål  
Naturlig opåverkad skogstjärn med en livskraftig population av större vattensalamander. 
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__________________________________________________________________________ 
F) Mången - friluftsliv, landskapsbild, vattenkraft, naturvård 
 
 
Vattenyta: 2,8 km2 Maxdjup: 22 m Höjd över havet: 166 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m 
Vattenkvalitet: näringsfattigt, måttligt färgat, svagt surt vatten med svag buffertkapacitet, kalkas sedan 1982, 
kvicksilverhalterna i fisk är 0,5-1,0 mg/kg och konsumtion bör begränsas till en gång i veckan. 

 
En sjö för det aktiva friluftslivet. Vattnet är klart till skillnad från andra sjöar i området, 
beroende på att den till stor del är grundvattenmatad. Omgivningen utgörs främst av skog och 
myrmark och bebyggelsen är mycket sparsam, vilket ger den något av norrlandskaraktär. 
Strändernas vegetation är varierande och tillgängligheten är god. Sandstränderna i söder och 
öster skapar fina badmöjligheter och där ligger också en kommunal badplats där simskola 
bedrivs samt en camping. Sjön ingår i ett fiskevårdsområde och utnyttjas för fritidsfiske i viss 
omfattning. Landskapsbilden runt hela sjön är värdefull.  
 
Vid sjöns utlopp finns en regleringsdamm för kraftverk längre ned i systemet som reglerar 
sjöns yta med amplituden 4,2 meter.  
 
Anspråksanalys  
För att behålla karaktären och den värdefulla landskapsbilden bör en utbredning av 
fritidsbebyggelsen runt sjön inte tillåtas. Ojämn reglering av vattennivån är en konflikt med 
badplatsen 
 
Områdesmål  
En sjö för det aktiva friluftslivet med en bevarad oexploaterad karaktär. 
 
Åtgärdsförslag 

• En jämnare reglering av vattennivån bör eftersträvas. 
__________________________________________________________________________ 
F) Brattforshedens grundvattenförekomst – 
dricksvattenförsörjning, kommunikation, naturvård 
 
Förordnanden: vattenskyddsområde, naturreservat 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård, Natura 2000-område 
 
Brattforsheden har sedan länge ansetts som en av landets största potentiella 
grundvattentillgångar. Området är en ca 12 km2 stor sandhed som från grundvattensynpunkt 
är den mest intressanta inom Karlstads kommun. Den naturligt bildade grundvattenmängden 
bedöms vara minst 100 l/s. Genom inducerad infiltration från sjöarna Mången och Alstern kan 
de uttagbara vattenkvantiteterna sannolikt bli väsentligt större. Idag ligger här Sandtorps 
vattenverk som förser Molkom, Blombacka, Lindfors och Hulteby med dricksvatten. 
Området utgörs av ett stort randdelta som är av stort geologiskt värde. Av denna anledning är 
området också av riksintresse för naturvården. 
 
Anspråksanalys  
Området är mycket viktigt som reservvattentäkt för hela regionen. Riksväg 63 går tvärs över 
området och här transporteras en hel del miljöfarligt gods (se kap 2.13), vilket utgör ett hot 
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mot dricksvattentäkten. Inom området ligger även en f d militär flygplats som numera 
används av fritidsflyg. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet och reservvattentäkt för hela regionen. 
 
Åtgärdsförslag 

• Vattenskyddsområdets avgränsning och skyddsföreskrifter ses över. 
• Kommunen verkar för att området utses till riksintresse för dricksvattenförsörjning. 
• Möjligheten att använda alternativa halkbekämpningsmedel på riksväg över 

Brattforsheden bör utredas. 
__________________________________________________________________________ 
F) Hyttälven - naturvård, vattenkraft 
 
 
Längd: 1,5 km 
 
Hyttälven rinner lugnt fram genom ett kärrartat område som utgör en mosaik av våtmarker 
och öppet vatten. Detta skapar goda förutsättningar för ett rikt fågel- och groddjursliv. Bland 
annat finns här forsärla och strömstare. Vattenflödet regleras dels av dammen vid Mångens 
utlopp uppströms och dels av en damm i Hyttälvens nedre del. 
 
Anspråksanalys  
Naturvård och vattenkraft är ibland motstående intressen. Här förutsätts samexistens mellan 
de båda befintliga intressena, men ytterligare utbyggnad av vattenkraft bör ej tillåtas. 
 
Områdesmål  
Bibehållen våtmarksmosaik med ett rikt djurliv. 
 
__________________________________________________________________________ 
F) Byckelsälven / Spångaälven - naturvård, kulturmiljövård, recipient, vattenkraft, 
bräddning av spillvatten 
 
 
Förordnanden: Strandskydd 100 m utmed sträckan från Borssjön fram till körväg ca 1 km österut 
Vattenkvalitet: betydligt färgat, surt vatten med svag buffertkapacitet 
 
I Byckelsälven finns en av kommunens längre oreglerade strömsträckor, trots att älven är 
reglerad på flera ställen. Vid Lindfors gård har det funnits två regleringsdammar. Idag är det 
bara vid den ena som det sker någon aktiv reglering, men även vid den andra finns höga 
stenfundament kvar som utgör en fast reglering och ett rejält vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande djur. Därefter flödar vattnet fritt ner till Blombacka där det finns ett 
minikraftverk som är i drift och en damm finns även vid det nedlagda Blombacka bruk. 
Dessutom finns ansökningar om att bygga ytterligare ett minikraftverk vid Hökebrohammar 
som ligger mellan Lindfors och Blombacka. 
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Utmed älven finns flera långa partier med äldre orörd lövskog av stort naturvärde, bl a några 
grova ekar och almar. Vid älvens utlopp har svämsediment bildat ett bäckdelta som byggs på 
och utvecklas allt eftersom. En storvuxen bäcköringpopulation lever i vattendraget. 
 
Kulturlämningar finns av Lindfors nedre hammare ungefär vid Lindfors gård övre damm och 
vid Lindfors gård nedre finns en såglämning och vid Hökebrohammar lämningar av en 
kvarn. 
 
Den nedre delen av älven, som även benämns Spångaälven tar emot utgående vatten från 
Blombacka reningsverk och Lindfors reningsverk släpper ut sitt vatten i ett mindre tillflöde 
till Byckelsälven. Marken runt det nedlagda Blombacka bruk är kraftigt förorenat, framför 
allt med höga halter bly. 
 
Anspråksanalys  
Naturvård och vattenkraft är ibland motstående intressen. Här förutsätts samexistens mellan 
de båda befintliga intressena, men ytterligare utbyggnad av vattenkraft bör ej tillåtas.  
 
Områdesmål  
Lövskogskantat strömmande vatten med en livskraftig öringpopulation. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Lövskogen utmed stränderna bör få utvecklas fritt. 

• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i älven startar 
under år 2001. 

___________________________________________________________________________ 

F) Acksjön - landskapsbild, kulturmiljövård, fritidsbebyggelse, 
friluftsliv, vattenkraft 
 
Vattenyta: 1,3 km2 Maxdjup: 13,5 m Höjd över havet: 104 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m 
Vattenkvalitet: måttligt höga halter av kväve och fosfor, starkt färgat, måttligt surt, svag buffertkapacitet, låg halt 
organiskt material (inga prover har tagits under senare år), Kalkas sedan 1979 
Kvicksilverhalterna i fisk är över 1 mg/kg och konsumtion bör undvikas helt eller begränsas till enstaka 
tillfällen 

 
En lugn och harmonisk pärla i ett landskap med vackra utblickar i norr och söder. I 
sluttningen mot sjöns norra strand ligger en välbevarad jordbruksby med ursprung i 1500-
talets torpbebyggelse. I övrigt består omgivningarna huvudsakligen av skog och östra 
stranden kantas av en bilväg. Runt Acksjön finns flera badvänliga klippor och stränder. I 
söder finns fritidsbebyggelse med bra badmöjligheter och båtbrygga. Dock begränsas 
allmänhetens tillgänglighet av privatisering av strandområdena. 
 
Sjöytan regleras av kraftverk nedströms med amplituden 1 meter. 
 
Anspråksanalys  
Sjön ingår i ett fiskevårdsområde, men fiskkonsumtion kan med tanke på kvicksilverhalterna 
inte rekommenderas. 
 
Områdesmål  
Sjö i ett omväxlande landskap med välbevarad kulturmiljö. 
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Åtgärdsförslag 
ÖP97: Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen skyddas med områdesbestämmelser. 
__________________________________________________________________________ 
F) Prostgårdsälven - naturvård, vattenkraft, kulturmiljövård 
 
 
Längd: 4 km 
Vattenkvalitet: starkt färgat och surt vatten med svag buffertkapacitet 
 
Prostgårdsälven omges i den övre delen av skogsklädda höjder och längre ned av ett delvis 
öppet landskap med bl a en flack betad ravin och en lövrik äldre blandskog. Stränderna 
kantas i vissa delar av lövskog med höga naturvärden. Öring och flodkräfta finns i älven.  
 
Vattenflödet är hårt reglerat av en kraftverksdamm i vattendragets övre del. En lång tub leder 
vattnet till kraftverket nedströms och tidvis är vattenföringen i huvudfåran mycket låg. En fin 
gångbro finns över dammen och en stor spegeldamm har skapats uppströms  
 
En stenvalvbro finns över ån vid Hulteby prästgård. 
 
Anspråksanalys  
För att inte missgynna växter och djur som lever i och intill vattendraget bör 
minimitappningen öka och ytterligare utbyggnad av vattenkraft bör ej tillåtas. 
 
Områdesmål  
Lövskogskantat strömmande vatten med livskraftiga populationer av öring och flodkräfta. 
 
Åtgärdsförslag 

• En högre mimimitappning från kraftverket tillförsäkras. 
• Lövskogarna längs vattendraget säkerställs. 
• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i älven startar 

under år 2001. 
__________________________________________________________________________ 
F) Åstorpstjärnen-Åstorp – kulturmiljö, naturvård  
 
 
Åstorpstjärnen är en liten tjärn uppe på Valserudshöjden. Den omges av skog med undantag 
för en kil av öppet jordbrukslandskap som går in mot sjön i nordost. Stränderna kantas av 
sumpskog. En mindre väg går upp på höjden och passerar förbi tjärnens norra sida. Någon 
bebyggelse finns inte i direkt anslutning till tjärnen. Valserudshöjden är ett hyperitberg med 
rik flora, vilket gör det sannolikt att även tjärnen och dess stränder kan hysa intressanta arter. 
Kommunens kännedom om tjärnens naturförhållanden är dock i dagsläget dålig. 
 
Strax norr om Åstorpstjärn i anslutning till Åstorpsmossen ligger den välbevarade 
jordbruksbyn Åstorp, idag med fem gårdar. Området uppodlades under 1500-talet, men 
befolkningsmässigt var den störst under 1800-talet. Genom ängs- och myrslåtter på 
närliggande våtmarker kunde man hålla en relativt stor djurbesättning.  
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Områdesmål  
Skogstjärn med bibehållen vildmarkskaraktär och vid Åstorp en välbevarad kulturmiljö. 
 
Åtgärdsförslag 

• Naturförhållandena kring sjön inventeras. 
__________________________________________________________________________ 
F) Borssjön - landskapsbild, kulturmiljövård, recipient, friluftsliv, 
naturvård, bevattning, vattenkraft, dagvattenrecipient, bräddning av 
spillvatten 
 
 
Vattenyta: 3,6 km2 Maxdjup: 8 m Höjd över havet: 70,5 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m i norr och öster, 200 m i väster  
Landskapsskydd 300 m i norr och öster 
Vattenkvalitet: måttligt höga halter av kväve och fosfor, betydligt färgat vatten, svagt surt, svag buffertkapacitet, 
måttligt hög halt av organiskt material, kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras 
utan inskränkningar. 
Sedimenten har mycket höga halter av bly samt förhöjda halter av koppar och zink (värden från 70-talet). 

 
Borssjön präglas av en mycket tilltalande landskapsbild där Nyeds kyrka och hembygdsgård 
ligger i blickfånget och även utgör en värdefull kulturmiljö. Västra delen gränsar mot 
Molkoms tätort. I norr och öster ligger öppet jordbrukslandskap med en betad strandäng vid 
norra stranden och i övrigt omges sjön av skogsklädda höjder. Stränderna runt sjön är 
otillgängliga för allmänheten både från land och vatten. Våtmarker, tät vegetation och branta 
stränder begränsar tillgängligheten. Sjön ingår i i ett fiskevårdsområde och används i viss mån 
för fritidsfiske.  
Borssjön har en snabb vattenomsättning med en teoretisk omsättningstid på ca ett halvår. Den 
var förr en opåverkad sjö med fint öringfiske pga näringsfattigt tillrinningsområde och god 
omsättning, men har sedan blivit betydligt påverkad. 
 
Sjön är recipient för två industrier med egna reningsanläggningar och får härigenom ta emot 
utsläpp av bl a metaller. Via Byckelsälven uppströms tar den också emot utgående vatten från 
Blombacka och Lindfors kommunala reningsverk. Tidigare var sjön recipient för Blombacka 
bruk, en ytbehandlingsindustri som framför allt orsakat mycket höga halter av bly i Borssjöns 
sediment samt även förhöjda halter av koppar och zink. 
 
I vattendraget mellan Borssjön och Molkomssjön finns ett vattenkraftverk där driften 
återupptogs 1999 efter att ha varit oanvänt sedan 1970-talet. Borssjön regleras med 
amplituden 0,6 meter 
 
Sjöns vatten används för bevattning av Nyeds kyrkogård. 
 
Anspråksanalys  
Vattenkvalitén i sjön är påverkad och åtgärder bör vidtagas för att förbättra dessa. Sjöns 
största värden i dagsläget ligger i landskapsbilden och kulturmiljön. 
 
Områdesmål  
Sjö omgivet av ett bibehållet småskaligt jordbrukslandskap intill sjön och förbättrad 
vattenkvalitet. 
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Åtgärdsförslag 
• Sanering av den förorenade marken där Blombacka bruk legat är planerat. 
• Ett gångstråk längs älven mellan kyrkan och hembygdsgården anläggs enligt önskemål 

som framkommit vid stadsbyggnadskontorets strandinventering.  
• Stränderna intill vattendraget nedströms Borssjön städas upp. 

__________________________________________________________________________ 
F) Molkomssjön - friluftsliv, landskapsbild, recipient, stadsbild, naturvård, fritidsbebyggelse, 
bräddning av spillvatten, dagvattenrecipient, vattenkraft, bevattning 
 
 
Vattenyta: 5,1 km2 Maxdjup: 12 m Höjd över havet: 65,4 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m 
Vattenkvalitet: måttliga halter av kväve och fosfor, måttligt färgat vatten, nära neutralt, men mycket höga halter 
av organiskt syretärande material, ibland problem med syrebrist vid botten i sjöns djupaste del 
Kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar. 
Vissa år är det problem med rikliga algblomningar 

 
Sjön som ligger direkt söder om Molkoms samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse 
i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. 
De öppna markerna i anslutning till sjön är väldigt viktiga för en varierad landskapsbild runt 
sjön. I Norumsälven finns en damm som reglerar sjöytan med amplituden 0,8 meter. 
 
Nära Molkoms samhälle ligger en kommunal badplats där också simskola bedrivs. En lång 
kanotled börjar i Molkomssjön och möjliggör vid rätt vattenstånd paddling ända ner till 
Vänern. Sjösättningsmöjligheter för kanoter och andra fritidsbåtar finns vid sjöns norra 
strand. Ett fiskevårdsområde finns för sjön och här fiskas gös, abborre, gädda, lake, ruda, 
vitfisk och ål. Även flodkräfta finns i sjön. 
 
Sjön är recipient för Molkoms kommunala avloppsreningsverk 
 
Anspråksanalys  
Att sjön utmed en längre sträcka är synlig från riksväg 63 bidrar till att landskapsbilden 
värderas högt. Vid badplatsen har det varit en hel del problem med både nedskräpning av 
kanadagäss och algblomning. Sjön är reglerad vilket skapar konflikt med fiskeintresse och 
fågelliv, då lågt vattenstånd ibland inträffar under lek- resp häckningstid på våren. 
 
Områdesmål  
En sjö med god vattenkvalitet och höga värden för friluftslivet.  
 
Åtgärdsförslag 

• Vassröjning i sjöns norra del har utförts av kommunen för att förbättra 
landskapsbilden. Detta kommer vid behov att upprepas. 

• En källfördelningsanalys upprättas för Molkomssjön för att utreda orsakerna till 
algblomningarna och därefter vidtas lämpliga åtgärder. 
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__________________________________________________________________________ 
F) Norumsälven - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, 
vattenkraft, fritidsbebyggelse  
 
 
Längd: 1,5 km 
 
Älven utgörs delvis av en stenig forssträcka omgiven av äldre lövträd som alm, kastanj, hägg, 
ek, lönn, asp och al samt viss bebyggelse och delvis av en lugnt strömmande älv omgiven av 
åkermark. Flodkräfta förekommer i vattendraget. 
 
Vid Norums gård ligger två dammar. Den ena är en f d kraftverksdamm och den andra en 
regleringsdamm knappt 100 m uppströms. Den senare är i gott skick med en gångbro över. En 
kanal leder från den övre dammen till den nu fallfärdiga f d kraftverksbyggnaden, men 
kanalen är idag igentäppt och ej vattenförande. På platsen har det legat en stångjärnshammare 
åtminstone sedan 1600-talet. 1873 avlöstes järnhanteringen av ett träsliperi i den nu 
kvarstående byggnaden. På älvbotten ligger den sista av brukets järnbåtar. 
 
Norumsälven är del av en lång kanotled från Molkom till Vänern. 
 
Anspråksanalys  
Naturvård och vattenkraft är ibland motstående intressen. I detta fall förutsätts samexistens 
mellan de båda befintliga intressena, men ytterligare utbyggnad av vattenkraft bör ej tillåtas. 
 
Områdesmål  
Forssträcka med höga natur-, kultur- och friluftsvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Kanotistpassager förbi dammarna utmed kanotleden ses över och skyltas samt 
förbättras vid behov. 
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4.7 G) ALSTERSÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
 
Avrinningsområdets areal: 176 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 96 % 
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Figur 4.15 Markslagsfördelningen inom den del av Alstersälvens avrinningsområde som 
ligger inom Karlstads kommun. 
 
I Alstersälvens avrinningsområde är landskapet flackare och vattendragen mer lugnt 
strömmande jämfört med Norumsälvens avrinningsområde uppströms. Här finner vi också ett 
i större grad öppet och mer kulturpåverkat landskap, vilket ger många möjligheter till vackra 
utblickar över sjöarna. Flera områden, t ex Alsterdalen, är av mycket stort värde för 
kulturmiljövård och landskapsbild.  
 
Bebyggelsen är relativt spridd kring de stora sjöarna Gapern och Alstern. På grund av 
närheten till Karlstad tätort är dessa sjöar också betydelsefulla för rekreation. De bjuder båda 
på ett fint gösfiske och kanotpaddling är populärt både på sjöarna och längs vattendragen. 
Dessutom finns några kommunala badplatser iordningställda. 
 
Näringsbelastningen på vattnen inom detta avrinningsområde är hög, främst från omgivande jordbruksmark och 
enskilda avlopp. Syrefria bottnar uppträder i sjöarna och vissa år är det problem med algblomning. 
Vattensystemet är i hög grad påverkat av reglering. 
 
__________________________________________________________________________ 
G) Mellsjötjärnet - landskapsbild 
 
 
Vattenyta: 0,35 km2 Maxdjup: m Höjd över havet: 60,7 m 
Vattenkvalitet: måttligt surt, god buffertkapacitet, starkt färgat, mycket hög halt organiskt material 
(bedömningen bygger endast på ett fåtal äldre värden) 
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Mellsjötjärnet är en liten sjö med tillflöden från Snårstadmossen och utflöde via en liten bäck 
till Gapern. Den omges av ett småskaligt odlingslandskap i norr, väster och öster samt skog- 
och myrmark i söder. Tjärnet hyser riklig förekomst av bäver. 
 
Områdesmål  
Naturlig tjärn i ett levande småskaligt odlingslandskap. 
__________________________________________________________________________ 
G) Gapern - friluftsliv, naturvård, landskapsbild, fritidsbebyggelse, vattenkraft, recipient  
 
 
Vattenyta: 21 km2 Maxdjup: 23 m Höjd över havet: 60,5 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m i norr och söder, 200 m för övrigt 
Vattenkvalitet: måttligt höga halter av kväve och fosfor, måttligt färgat vatten, nära neutralt, god buffertkapacitet 
Kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar. 
Sannolikt består Gapern av minst två, delvis avskilda bassänger. Mellan den östra och norra delen av sjön finns 
ett ca 3 m djupt grund. Inga större skillnader i vattenkvalitén mellan bassängerna har dock noterats. 

 
Gapern är kontrasternas sjö med många uddar och vikar. Markanvändningen runt sjön är 
omväxlande. Obebyggda ödsliga uddar kontrasterar mot högexploaterade fritidshusområden 
och småskaliga jordbruk. Höga skogsklädda kullar varvas med öppna dalar och slätter. På 
vissa ställen är sjöns stränder svårtillgängliga, medan de på andra ställen gränsar till 
Filipstadsvägen (rv 63) och andra mindre vägar. Landskapsbildsvärdena skulle dock höjas om 
en del träd röjdes bort mot rv 63. Hagmarker med höga naturvärden finns vid Svedenäs och N 
Forsnäs. 
 
I Gapern finns två kommunala badplatser, en nära Killstad vid den västra stranden där 
simskola bedrivs och en vid sjöns sydöstra hörn vid Örnäs. Gapern utgör en del av 
kanotleden från Molkom till Vänern och med sina små obebyggda öar är den attraktiv för 
utflykter med den lilla båten. Sjösättningsmöjligheter finns vid en rastplats vid Långviken i 
sjöns nordligaste del och vid Forsnäs i söder. I närheten av fritidsbebyggelsen vid Hasselbol 
och Svedenäs finns fina stränder för sol och bad. Trots att de inte ligger alldeles inpå 
bebyggelsen är det svårt för "utomstående" att få tillgång till dessa, eftersom bra angörings- 
och parkeringsplatser saknas. Andra ställen där tillgängligheten skulle kunna förbättras är 
Klintarna, Näsudden, Arnäset och Duvenäsudden. Dessa platser är framför allt bra rastställen 
för kanotister och annat båtfolk, men fanns bättre förbindelse landvägen skulle fler få glädje 
av de fina strandpartierna. Sjön omfattas av ett fiskevårdsområde och erbjuder bl a ett 
populärt gösfiske. Flodkräfta och öring finns också i sjön. 
Vattennivån regleras med amplituden 0,8 meter av dammar nedströms. 
En mindre mängd sprängämnen har dumpats på Gaperns botten på 1950-talet. 
 
Anspråksanalys  
Jämfört med ursprungligt tillstånd är sjöns vattenkvalitet relativt påverkad av 
växtnäringsämnen, troligen både från omgivande marker och enskilda avlopp. 
Gapern har många kvalitéer för friluftslivet, men är inte alltid så lättillgänglig. Flera vägar är 
privata och t ex den rastplats som finns vid den norra viken är bristfälligt skyltad. 
 
Områdesmål  
En attraktiv och lättillgänglig sjö för det allmänna friluftslivet med god vattenkvalitet och 
livskraftiga populationer av öring och flodkräfta. 
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Åtgärdsförslag 
• En källfördelningsanalys upprättas för Gapern för att utreda källorna till 

näringstillförseln och därefter vidtas lämpliga åtgärder.  
• Tillgängligheten till sjön för allmänt friluftsliv förbättras genom att 

parkeringsmöjligheter och angöringsmöjligheter anordnas på några platser utmed 
stränderna, bl a sker en upprustning av bilrastplatsen vid Långviken. 

• Vass röjs bort vid Killstadbadet. 
__________________________________________________________________________ 
G) Samstorpstjärnet - friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård 
 
 
Vattenyta: 0,66 km2 Maxdjup: 7 m Höjd över havet: 65 m 
Vattenkvalitet: måttligt höga halter kväve och fosfor, låga halter organiskt material (endast ett fåtal värden har 
tagits), måttligt färgat vatten, nära neutralt och god buffertkapacitet, kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 
mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar. 

 
Sjön omges till stor del av ett öppet småskaligt odlingslandskap och har på så vis stort värde 
för landskapsbilden. Norr om sjön ligger jordbruksbyn Bjurerud i ett markant höjdläge med 
utsikt över sjön. Bebyggelsen här har sina rötter i 1500-talets nyodlingsverksamhet. På 
närliggande våtmarker har tidigare omfattande myrslåtter bedrivits. Tillgänglig för 
allmänheten är sjön främst från västsidan där allmän väg går ganska nära stranden. Vass har 
brett ut sig bl a i den norra viken. I sjön fiskas gädda, abborre och gös. På grund av sin 
litenhet fryser den tidigt på vintern och kan erbjuda ett fint pimpelfiske. 
 
Områdesmål  
Sjö omgiven av ett bibehållet småskaligt jordbrukslandskap. 
 
Åtgärdsförslag 

• Möjligheten att restaurera norra viken för strandängsbete undersöks. 
__________________________________________________________________________ 
G) Alstersälven, uppströms Alstern - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, 
landskapsbild, recipient, vattenkraft, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, 
bevattning 
 
 
Längd: 4,7 km 
Förordnanden: Sträckan nedströms Alster ingår landskapsskyddsområde 
Nationell och internationell status: Sträckan nedströms Alster ingår i riksintresse för kulturmiljövården 
 
I den övre delen kantas Alstersälven av fuktig lövskog och ute i älven finns några små öar 
bevuxna med klibbal. Huvuddelen av älven omges dock av jordbrukslandskap med öppna 
betesmarker. 
 
Vid Forsnäs vid Gaperns utlopp fanns 1628-1865 ett järnbruk. Här har också legat smedja, 
kolhus, tullkvarn och såg. Sågen var igång till 1931, men restaurerades 1981 av Alsters 
hembygdsförening som nu äger byggnaderna. Idag ligger här en damm med en fin gångbro 
över. Nedströms återfinns en fin forssträcka, där strömstare brukar hålla till, omgiven av ett 
äldre klibbalsbestånd och enstaka hus. Över den gamla kvarnrännan, som nu ligger torrlagd 
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 väster om huvudfåran, finns en liten stenvalvbro. På platsen finns även 
parkeringsmöjligheter, en småbåtshamn, sjösättningsramp, dass och två fikabord tillgängliga 
för allmänheten. Kanotleden från Molkom till Vänern fortsätter här söderut mot Alstern. 
 
Även vid Alstrum finns en regleringsdamm med ett minikraftverk och en stor spegeldamm 
uppströms. Här låg ett järnbruk från 1640-talet fram till 1800-talets mitt. Även såg och kvarn 
har funnits på platsen. I detta parti kantas älven av äldre blandat löv, t ex alm, klibbal, rönn 
och hägg. 
 
Alstersälven är recipient för Ulvsby kommunala avloppsreningsverk. 
Vatten från älven tas till bevattning av Alsters kyrkogård. 
 
Anspråksanalys  
Dammarna utgör hinder för kanotister, men bara det finns välordnade upptagnings- och 
isättningsplatser torde inte detta vara någon stor konflikt. 
 
Områdesmål  
En lättillgänglig älvsträcka för friluftslivet med bibehållna kultur- och naturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Eventuellt ökad minimitappning från Gapern, lövskogen i norra 
delen lämnas för fri utveckling, viss parkskötsel kring parkeringen vid Forsnäs, fortsatt hävd 
av åker- och hagmarker för att bibehålla områdets natur- och kulturmiljövärden. 
 

• Kanotistpassager förbi dammarna utmed kanotleden ses över och skyltas samt 
förbättras vid behov. 

__________________________________________________________________________ 
G) Lindrågens småvatten- naturvård 
 
 
Vid Lindrågen finns tre små fisktomma dammar där den sällsynta större vattensalamandern 
lever. Även mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och padda förekommer. 
 
Områdesmål  
Bevarade dammar med livskraftiga populationer av större vattensalamander. 
 
Åtgärdsförslag 

• En av dammarna restaureras för att förbättra förhållandena för salamandrarna. 
__________________________________________________________________________ 
G) Mosstorps branddamm- naturvård 
 
 
Vid Mosstorp finns en kommunal branddamm där den sällsynta större vattensalamandern 
lever. Även mindre vattensalamander, åkergroda och padda förekommer. 
 
Områdesmål  
Bevarade dammar med livskraftiga populationer av större vattensalamander. 
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Åtgärdsförslag 
• Dammen restaureras för att förbättra förhållandena för salamandrarna. 

__________________________________________________________________________ 
G) Riksmyrens småvatten- naturvård 
 
 
Vid Riksmyren öster om sjön Alstern ligger en fisktom damm där den sällsynta större 
vattensalamandern lever. Även mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och padda 
förekommer. 
 
Områdesmål  
Bevarad damm med en livskraftig population av större vattensalamander. 
__________________________________________________________________________ 
G) Stormossen - naturvård 
 
 
Mossekomplex bestående av en stor, öppen excentrisk mosse, två mindre platåformigt 
välvda mossar och flera förhållandevis stora ytor med topogena kärr. Mossen hyser en 
störningskänslig fågelfauna med bl a orre, trana, storspov och ljungpipare. Detta är en av fem 
mossar i kommunen som i den rikstäckande våtmarksinventeringen fick naturvärdesklass 1, 
dvs högsta naturvärde.  
 
Områdesmål  
Orörd mosse 
__________________________________________________________________________ 
G) Alstern - friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, naturvård, recipient, vattennära 
bebyggelse, fritidsbebyggelse  
 
 
Vattenyta: 5,7 km2 Maxdjup: 14 m Höjd över havet: 51,6 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 200 meter i öster, Landskapsskydd (Alsterdalen)i öster 
Nationell och internationell status: riksintresse för kulturmiljövård (Alsterdalen)i öster 
Vattenkvalitet: höga halter fosfor, måttligt höga halter kväve, nära neutralt, god buffertkapacitet, måttligt färgat 
ibland problem med syrebrist vid botten och läckage av fosfor från sedimenten 

 
Alstern är den sista sjön i Alstersälvens vattensystem innan Alstersälvens utflöde i Vänern. 
Den har ett stadsnära läge i ett vackert landskap, kantad av relativt tät permanent- och 
fritidsbebyggelse. Den östra stranden ingår i Alsterdalens landskapsskyddsområde och utgör 
ett värdefullt kulturlandskap. Vid Öjering finns en betad strandäng som en del i kulturmiljön. 
 
Sjön utgör del av en lång kanotled och är ett omtyckt fiskevatten, men vägarna ner till ej 
ianspråktagen strand är få, och stranden är på många håll vasskantad och otillgänglig för 
allmänheten. Det finns två spontana badplatser i sydöstra delen av sjön. Sjön ingår i ett 
fiskevårdsområde och främst fiskas gädda, men här bjuds även på ett fint gösfiske samt fiske 
efter abborre, ål, lake och vitfisk. Flodkräfta finns också i sjön. En sjösättningsramp finns vid 
den västra stranden. 
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Alstern är kraftigt övergödningspåverkad. Sjön får bl a ta emot utsläpp från ett flertal 
enskilda avlopp från både fritids- och permanentbostäder i väster och söder.  
 
Anspråksanalys  
Alsterns läge i närheten av Karlstad tätort gör den attraktiv för allmänhetens friluftsliv, men 
till följd av en utbredd bebyggelse är tillgängligheten för allmänheten begränsad. Det är av 
stor vikt att de båda badplatserna får vara kvar, tillgängliga för allmänheten och ej 
exploateras för annat ändamål. Bebyggelsen runt sjön bidrar med dagens avloppslösningar 
troligen också till den höga näringsbelastningen på sjön. Ett stort intresse finns av att 
permanenta en del av fritidsbebyggelsen, något som än så länge hållits tillbaka pga att VA-
frågan inte är löst. 
 
Områdesmål  
Sjö med förbättrad tillgänglighet för det allmänna friluftslivet, förbättrad vattenkvalitet samt 
bibehållen kulturmiljö i öster. 
 
Åtgärdsförslag 

• En källfördelningsanalys upprättas för Alstern för att kartlägga källorna till 
näringstillförseln och därefter vidtas lämpliga åtgärder. 

• Sjösättningsrampen vid sjön Alsterns västra strand förbättras och 
parkeringsmöjligheter anordnas. 

• En kommunal badplats inrättas, antingen vid udden vid Steffens minne eller strax 
söder om sjöns utlopp. 

__________________________________________________________________________ 
G) Alstersälven, nedströms Alstern - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, 
kulturmiljövård, vattenkraft, bräddning av spillvatten 
 
 
Längd: 5,4 km 
Förordnanden: Landskapskyddsområde 
Nationell och internationell status: Riksintresse för kulturmiljövården, Område kring Gunnerud föreslaget som 
Natura 2000 
Vattenkvalitet: höga halter kväve och fosfor, svagt surt, god buffertkapacitet 
Enligt länsstyrelsens bedömning tål Alstersälven ingen ytterligare näringsbelastning. 

 
Alstersälven nedströms Alstern är till största delen ett lugnt strömmande vattendrag som 
omges av ett småskaligt odlingslandskap varvat med skogsmark. Bland annat finns flera 
klibbalskärr i anslutning till älven och bitvis är stränderna bevuxna med blandade äldre 
lövträd, t ex rikligt med äldre ask och klibbal samt lönn och hägg m.m. Ett mindre område 
kring Gunnerud har föreslagits som Natura 2000-område pga förekomsten av hårklomossa 
som endast finns på ett fåtal lokaler i Europa. I älven nedströms dammen vandrar den 
hotklassade fisken asp upp från Vänern för att leka. Här finns en fin fors- och strömsträcka 
omgiven av grova lövträd, främst al. Flodkräfta finns också i älven och fågellivet är även rikt 
med bl a gott om häger, forsärla och mindre hackspett. Även kungsfiskare har observerats 
utmed strandbrinkarna.  
 
Alsterdalen är betecknad som landskapsskyddsområde och riksintresse för kulturmiljövården. 
Vid Gunnerud finns en regleringsdamm för kraftverk nedströms och vid Alsters herrgård 
finns ett kraftverk som är i drift. Båda har funnits sedan lång tid tillbaka - vid Gunnerud låg  
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ett järnbruk från 1640-talet fram till 1800-talets mitt och vid Alsters herrgård drevs en kvarn 
även in på 1900-talet. Dammen vid Alsters herrgård ligger i anslutning till kulturmiljön kring 
herrgården och ett välbesökt friluftsområde. Frödingleden som sträcker sig utmed älvens 
södra del gör området till ett populärt strövområde. Alstersälven utgör också del av en 
populär kanotled från Molkom till Vänern. 
 
Anspråksanalys  
Dammarna utgör hinder för kanotister, men om det finns goda möjligheter för att ta upp och 
sätta i kanoterna torde inte detta utgöra någon större konflikt. För tillfället pågår behandling 
av ansökan om lagligförklaring och utökad reglering vid kraftverket i Alster, något som 
skulle kunna leda till begränsning av allmänhetens friluftsliv. 
 
Områdesmål  
Vattendrag med god tillgänglighet för friluftslivet och bibehållna höga natur- och 
kulturvärden. 
 
Åtgärdsförslag 

• Kanotistpassager förbi dammarna utmed kanotleden ses över och skyltas samt 
förbättras vid behov. 
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4.8 H) STORDIKETS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
Avrinningsområdets areal: 22 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 % 
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Figur 4.17. Markslagsfördelningen inom den del av Stordikets avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Stordikets avrinningsområde är ett mycket litet avrinningsområde som domineras av ett flackt 
åkerlandskap med intensivt jordbruk. Öppet vatten i området utgörs endast av det stora diket 
Stordiket och ett par mindre dammar. Dessutom finns ett antal sumpskogsbestånd. 
 
Stordiket är mycket kraftigt belastat av näringsläckage från omgivande åkermark. Detta 
avvattnas till vänerviken Skattkärrsviken som också har mycket näringsämnen lagrade i 
sedimenten. 
__________________________________________________________________________ 
H) Stordiket – bevattning, bräddning av spillvatten 
 
 
Vattenkvalitet: extremt höga halter fosfor, mycket höga halter kväve (endast få prover tagna) 
 
Ett stort åkerdike med extremt hög belastning av näringsämnen. Kantzoner mot åkermarken 
saknas till stor del. En källfördelningsanalys har visat att jordbruket står för den dominerande 
delen av kvävet och en stor del av fosforn, men för fosfor är även enskilda avlopp en viktig 
källa. Stordiket rinner ut i Skattkärrsviken och för med sig kväve och fosfor dit. 
 
Vatten från Stordiket används för bevattning av Östra Fågelviks kyrkogård. 
 
Anspråksanalys  
Vattenkvalitén är hårt belastad av näringsläckage både från omgivande jordbruk och enskilda 
avlopp, vilket i förlängningen har negativ inverkan både på Vänern och Västerhavet. 
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Områdesmål  
Vattendrag med minskat näringsläckage till Vänern. 
 
Åtgärdsförslag 

• Åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen från jordbruk och enskilda avlopp. 
I skötselplanen för Vänerstranden framgår i vilka områden läckaget är som störst. 
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4.9 I) SVARTÅNS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
 
Avrinningsområdets areal: 193 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 6 % 
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Figur 4.19. Markslagsfördelningen inom den del av Svartåns avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Endast en mindre del av detta avrinningsområde är beläget inom Karlstads kommun. Denna 
del består främst av skogsmark och hyser inga större sjöar eller vattendrag. Däremot finns ett 
flertal sumpskogar inom området. 
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4.10 J) LUNGÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
Avrinningsområdets areal: 234 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 5 % 
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Figur 4.21. Markslagsfördelningen inom den del av Lungälvens avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Endast en mindre del av detta avrinningsområde är beläget inom Karlstads kommun. Denna 
del består främst av skogsmark och hyser inga större sjöar eller vattendrag. Några sumpskogar 
finns dock inom kommunen. 
 
Inom området ligger delar av Brattforsheden som hyser mycket stora grundvattentillgångar. 
Dessa beskrivs närmare under Norumsälvens avrinningsområde ovan. 
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4.11 K) GLUMMANS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
Avrinningsområdets areal: 157 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 99 % 
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Figur 4.23. Markslagsfördelningen inom den del av Glummans avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Glummans avrinningsområde ligger nästan helt inom Karlstads kommun. Det är ett mycket 
sjöfattigt område som dock hyser ett stort antal mossar. 
 
Terrängen är flack och området utgörs till stor del av jordbruksmark. Detta leder till en hög 
näringsbelstning på de ytvatten som finns, främst vattendraget Glumman och den grunda 
slättsjön Panken. Bebyggelsen i området är relativt gles men spridd på ett flertal små 
jordbruksbyar. Panken omges av välbetade strandängar med mycket lång hävdkontinuitet, 
vilket tillsammans med fornlämningar och kyrkomiljö gör sjöns omgivningar till riksintresse 
för både kulturmiljövård och naturvård. Sjön hyser ett mycket rikt fågelliv. 
 
Inom området ligger också delar av Brattforsheden som hyser mycket stora 
grundvattentillgångar. Dessa beskrivs närmare under Norumsälvens avrinningsområde ovan. 
__________________________________________________________________________ 
K) Suttertjärn  
 
 
Vattenyta: 0,05 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 146 m 
Förordnanden: Utökat strandskydd 150 m 
 
En liten sjö mitt i Brattforshedens mäktiga isälvsavlagringar, ett område som i övrigt är 
fattigt på ytvatten. Flera grustäkter ligger strax söder om sjön. I övrigt är förhållandena i och 
kring sjön dåligt kända av kommunen. 
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Områdesmål  
Skogstjärn av värde för djurliv och rekreation. 
__________________________________________________________________________ 
K) Sånebymossen-Åstorpsmossens östra del- naturvård 
 
 
Ett stort myrkomplex bestående av två platåartade koncentriska mossar med smal kantskog 
och sammanlagt ca 90 gölar och ett värdefullt fågelliv. Mossarna skiljs åt av en nedsänkt 
bäckfåra kantad av lövskog. Detta är en av fem mossar i kommunen som i den rikstäckande 
våtmarksinventeringen fick naturvärdesklass 1, dvs högsta naturvärde.  
 
Områdesmål  
Orörd mosse. 
__________________________________________________________________________ 
K) Klingerudsmosssen - naturvård 
 
 
En koncentriskt välvd högmosse som är orörd med undantag för en torvtäkt i sydvästra 
delen. Detta är en av fem mossar i kommunen som i den rikstäckande våtmarksinventeringen 
fick naturvärdesklass 1, dvs högsta naturvärde.  
 
Områdesmål  
Orörd mosse 
__________________________________________________________________________ 
K) Norra Barsjön - kulturmiljövård, landskapsbild, naturvård 
 
 
Vattenyta: 0,84 km2 Maxdjup: 6 m Höjd över havet: 78 m 
Vattenkvalitet: höga halter kväve och fosfor (endast ett fåtal prover har tagits på näringsämnen), starkt färgat, 
mycket surt, ingen eller obetydlig buffertkapacitet, kvicksilverhalterna i fisk är över 1 mg/kg och konsumtion 
bör undvikas helt eller begränsas till enstaka tillfällen. 

 
En liten sjö omgiven av öppet odlingslandskap med strandängsbete i norr, väster och öster 
samt en granskogsbevuxen höjd i söder. En stor andel myrmark finns i det närmaste 
tillrinningsområdet, vilket påverkar vattenkvaliteten. Osäkra uppgifter finns om förekomst av 
flodkräfta i sjön. Visst fiske, främst av de närboende, bedrivs efter gös, gädda och abborre. 
 
Vid sjöns norra strand ligger jordbruksbyn Slängserudstorp med karaktären av oskiftad radby, 
vilket gör den betydelsefull ur kulturmiljösynpunkt.  
 
Anspråksanalys  
N Barsjön ingår i ett fiskevårdsområde, men med tanke på kvicksilverhalterna kan inte 
fiskkonsumtion rekommenderas. För de öppna strandängsbetena utmed sjöns stränder behövs 
betesdjur, något som dock har minskat i antal på de kringliggande gårdarna. 
 
Områdesmål  
Sjö omgiven av ett bibehållet öppet odlingslandskap och välbevarad kulturmiljö. 
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__________________________________________________________________________ 
K) Södra Barsjön - naturvård 
 
 
Södra Barsjön har sänkts i syfte att vinna åkermark och idag består den av ett 
våtmarkskomplex med både en näringsrik nästan helt igenvuxen fågelsjö, öppna mader och 
en platåformigt välvd mosse. Vid högvatten under våren finns klarvattenytor och då utgör 
sjön en värdefull rastlokal för många änder. Sjön omges av små holmar bevuxna med äldre 
blandskog och stort lövinslag. 
 
Områdesmål  
Mosaikartat våtmarksområde med rikt fågelliv. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: En höjning av vattenståndet eller tillskapning av klarvattenytor 
genom vasslåtter skulle gynna fågellivet, liksom hävd av de intilliggande madmarkerna och 
hänsyn till lövskogsmiljöerna. 
__________________________________________________________________________ 
K) Västra Älgåmossen inkl Älgåtjärn - naturvård 
 
 
Mossekomplex bestående av sex delar delvis åtskilda av utdikade bäckar. Alla mossens delar 
utom den östra är påverkade av torvtäkt. Älgåtjärn är centralt belägen i mossekomplexet. 
Förutom Älgåtjärn finns i området även ett tiotal gölar. I norra änden av sjön breder en al- 
och björkdominerad sumplövskog med riklig förekomst av död ved ut sig. Från Älgåtjärn 
rinner en bäck tvärs över hela mossen. Området hyser tack vare sin stora variation en 
intressant fågelfauna. 
 
Områdesmål  
Ostört mossekomplex med en rik fågelfauna. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Kantskogen lämnas orörd och täktverksamhet undviks. 
__________________________________________________________________________ 
K) Glumman – naturvård, landskapsbild, kulturmiljövård, bevattning 
 
 
Vattenkvalitet: mycket höga halter fosfor, höga halter kväve, kraftigt färgat vatten (endast ett fåtal prover från 
senare år) 
 
Glumman är ett vattendrag i en i övrigt mycket vattenfattig del av kommunen. Detta gör att 
dess värde för landskapsbilden och även som spridningskorridor för olika djur är högt. Ån 
omges till största delen av jordbruksmark och någon omfattande bebyggelse finns inte utmed  
Glumman. Den hotklassade fisken asp vandrar upp i Glumman och leker på våren i stort antal 
i närheten av Väse kyrka. 
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Vid Glumserud finns en jordbruksby av kulturhistoriskt intresse intill Glummans östra strand. 
På platsen har verksamhet funnits redan under stenåldern. Vattendraget utnyttjades tidigt för 
industriell verksamhet och både såg, kvarn, hytta och stångjärnsbruk har legat strax uppströms 
byn. Idag finns tre regleringsdammar i Glumman, belägna vid Såtångs kvarn, Drögsforsen 
och Annefors. Vid Drögsforsen sker idag ingen aktiv reglering, men höga fundament finns 
kvar och vid Annefors finns en stor spegeldamm i anslutning till gårdsmiljö. Det har även 
funnits en kraftverksdamm vid Mölntorp, men denna är helt raserad och vattnet flödar idag 
helt fritt. Två stenvalvbroar finns över Glumman, den ena intill Väse kyrka och den andra 
söder om Söre. 
 
Vatten från Glumman används för bevattning av Väse kyrkogård. 
 
Anspråksanalys  
Regleringsdammarna i ån utgör visserligen vandringshinder för fisk och bottendjur, men idag 
finns ingen kännedom om att vandrande fisk förekommer annat än i åns nedersta fors. 
 
Områdesmål  
Å med minskad näringsbelastning omgiven av ett bibehållet öppet jordbrukslandskap. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: Åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen på 
Arnöfjorden från detta område, främst från jordbruksmark och enskilda avlopp. 
__________________________________________________________________________ 
K) Panken - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, 
yrkesfiske  
 
 
Vattenyta: 1,8 km2 Maxdjup: 2,2 m Höjd över havet: 44 m 
Förordnanden: Stora delar av norra stranden är landskapsskyddsområde 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård 
Vattenkvalitet: extremt höga fosforhalter, mycket höga kvävehalter, starkt färgat vatten, nära neutralt, mycket 
god buffertkapacitet, mycket höga halter av syretärande organiskt material 

 
Panken är en grund, näringsrik slättsjö med riklig vassvegetation. Området kring Panken är av 
högt kulturhistoriskt värde pga en lång kontinuerlig markanvändning. Här låg en värmländsk 
centralbygd redan under förhistorisk tid och lämningar finns i form av tre järnåldersgravfält 
och en av länets tre runstenar. Runt sjön finns betade strandängar med lång hävdkontinuitet 
och mycket högt naturvärde. Kommunen har arbetat med restaurering av en del av 
strandängarna. Fågellivet på strandängarna är rikt och vid Väse kyrka finns ett fågeltorn. 
Bland häckande fågelarter kan nämnas strandängsarterna rödbena, tofsvipa, gulärla och de 
vassberoende  fåglarna brun kärrhök, skäggmes och trastsångare. 
 
Panken är lekplats för gös som vandrar upp från Vänern, vilket gör sjön betydelsefull som 
skafferi för yrkesfisket i Vänern. Även den hotklassade fiskarten faren förekommer. 
 
Näringsbelastningen på sjön är hög och fosforretentionen i sjön är mycket låg, vilket tyder på 
att sedimenten vid syrefria förhållanden läcker fosfor.  
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Anspråksanalys  
Att Panken vid syrefria förhållanden kan fungera som näringskälla i stället för näringsfälla 
påverkar i förlängningen den näringsrika vänerviken Arnöfjorden negativt, varför åtgärder i 
första hand bör inriktas på näringsbelastningen till Panken. 
 
Områdesmål  
Fågelrik sjö med minskad näringsbelastning omgiven av välhävdade strandängar och en 
bibehållen välbevarad kulturmiljö. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: Åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen på 
Arnöfjorden från detta område, främst från jordbruksmark och enskilda avlopp. 
 
________________________________________________________________________ 

K) Välingesundet - naturvård, kulturmiljövård, yrkesfiske, friluftsliv  
 
 
Längd: 2,3 km 
 
Välingesundet är en smal kanal som rensas regelbundet för att inte växa igen och utgör 
förbindelse mellan Vänern och den avsnörda f d vänerviken Panken. Den omges på båda 
sidor av betade strandängar av stort värde för fågellivet. Vid Hammar konstaterades 1999 
Värmlands enda häckning av årta. Andra fåglar i området är rödbena, dvärgbeckasin, 
rörhöna, vattenrall och småfläckig sumphöna. Vattennivån är av avgörande betydelse för 
häckningsframgången, vilket gör att fågelfaunan kan variera ganska mycket från år till år. 
Gös från Vänern vandrar upp genom Välingesundet till Panken för att leka, vilket även gör 
det betydelsefullt för yrkesfisket i Vänern att sundet hålls öppet. 
 
På den östra stranden söder om järnvägen finns en vändplats där det är möjligt att sjösätta 
mindre båt. 
 
Hammars gård vid Välingesundets utlopp i Vänern är av stort kulturhistoriskt värde. 
 
Områdesmål  
Öppen vandringsväg för fisk omgiven av välhävdade strandängar. 
 
Åtgärdsförslag 

• God hävd av strandängarna upprätthålls. Vid behov går kommunen in med 
restaureringsåtgärder. 

• Välingesundet rensas vid behov. 
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4.12 L) ÖLMANS AVRINNINGSOMRÅDE 
 
Avrinningsområdets areal: 248 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 44 % 
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Figur 4.25. Markslagsfördelningen inom den del av Ölmans avrinningsområde som ligger 
inom Karlstads kommun. 
 
Även Ölmans avrinningsområde är påtagligt fattigt på sjöar, men hyser gott om mossar och 
ett flertal sumpskogar. Rakt genom hela avrinningsområdet går också ett stråk av 
isälvsavlagringar som hyser rikligt med grundvattenresurser. I åsen bedrivs täktverksamhet 
på flera ställen. 
 
Ölman och dess biflöden är de vattendrag som främst präglar området. I den övre delen rinner 
dessa i ett väl utbildat ravinsystem kantat av värdefulla strandskogar och flera källflöden. 
Längre nedströms är terrängen flackare och Ölman rinner i denna del genom ett 
jordbrukslandskap, men kantas i stort sett hela vägen av lövskogar. Både Ölman och Svartån, 
som rinner ut i Ölman, utmärker sig genom att vara två relativt oreglerade strömmande vatten 
och har miljöer med förutsättningar för bl a öring och flodkräfta. Ölman rinner dock vidare 
genom Kristinehamns kommun innan den når Vänern och längs denna sträcka finns ett par 
kraftverksdammar som stänger av fiskens vandringsväg från Vänern. 
 
Övriga vattenmiljöer finns t ex i form av några vattenfyllda dödisgropar i rullstensåsen. 
Bebyggelsen i området är gles, men spridd på ett flertal små jordbruksbyar. 
__________________________________________________________________________ 
L) Skyttjärnen - naturvård 
 
 
Vattenyta: 0,02 km2 Maxdjup:  Höjd över havet: 36,8 m 
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Skyttjärnen ligger insprängd i Skyttjärnsmossen och är en grund, näringsrik sjö med ett rikt 
fågelliv. Stränderna hyser en tät ridå av sumpig björkskog omväxlande med högstammig 
granskog. Själva sjön håller på att växa igen med starr, fräken, vass och flytbladsvegetation. 
Växtligheten tillsammans med strandskogen och den omgivande myrmarken skapar en för 
fågellivet värdefull våtmarksmosaik. Bland annat förekommer sångsvan, trana och 
svarthakedopping. 
 
Områdesmål  
Orörd myr med ett rikt fågelliv. 
 
Åtgärdsförslag 
Naturvårdsprogrammet: Kantskogen och myren bör lämnas orörda från skogsavverkning, 
dikning eller torvtäkt. 
__________________________________________________________________________ 
L) Ölmskog-Hedetången-Truvemossens grundvattentillgång - 
dricksvattenförsörjning 
 
Ölmskog och området upp mot Hedetången kan ha goda betingelser för större uttag av 
grundvatten. Jorddjupet är stort och åsen kan stå i direktkontakt med Ölman, vilket innebär att 
det också kan föreligga förutsättningar för inducerad infiltration. 
 
Truvemossen döljer sannolikt Väseåsen, ett längre osammanhängande stråk av 
isälvsavlagrinar. Grundvattentillgången bör därför vara god här. Forsåskällan antyder att 
vattentillgången kan vara minst 10 l/s. Höga järnhalter kan dock vara ett problem. 
 
Områdesmål  
Reservvattentäkt 
__________________________________________________________________________ 
L) Södra Mosaren - naturvård, friluftsliv, fritidsbebyggelse 
 
 
Vattenyta: 0,08 km2 Maxdjup: 18 m Höjd över havet: 118 m 
Vattenkvalitet: låga halter fosfor, måttligt höga halter kväve, måttligt färgat vatten, låg halt organiskt material, 
svagt surt, svag buffertkapacitet (bedömningarna grundar sig på få värden) 
 
Både Södra och Norra Mosaren har bildats som dödisgropar i en isälvsavlagring, vilket ger 
dem höga geologiska värden. Sjöarna är små, men djupa. Allmän väg leder fram och vid 
Södra Mosaren finns en välbesökt kommunal badplats. Denna är av stort värde för 
omkringboende, eftersom denna del av kommunen är mycket sjöfattig. 
 
Vegetationen i området utgörs av hedtallskog och spridd fritidsbebyggelse förekommer. En 
pågående grustäkt finns i omgivningen. 
 
Gräskarp har för många år sedan planterats in i sjön av kommunen i syfte att bekämpa 
undervattensvegetationen. 
 
Områdesmål  
Naturlig sjö lättillgänglig för det allmänna friluftslivet med iordningställd badplats. 
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__________________________________________________________________________ 
L) Ö Älgåmossen - naturvård 
 
 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvården 
 
En stor tydligt platåformigt välvd mosse med omkring 40 gölar och ett rikt fågelliv. Stora 
gölmossar tillhör sällsyntheterna, varför detta är en av fem mossar i kommunen som i den 
rikstäckande våtmarksinventeringen fick naturvärdesklass 1, dvs högsta naturvärde.  
 
Områdesmål  
Orörd mosse 
__________________________________________________________________________ 
L) Ölman med tillflöden - naturvård 
 
 
Förordnanden: Strandskydd 100 m, delar av lövskogarna har säkerställts genom naturvårdsavtal och några 
kommunala naturreservat håller på att bildas 
Nationell och internationell status: Norra delen är av riksintresse för naturvård 
Längd: 26 km 
 
Ölman och dess tillflöden har bildat ett stort trädformat ravinsystem i de finkorniga 
sedimenten söder om Brattforsheden. Huvudfåran har ett kraftigt utvecklat meanderlopp och i 
ravinbotten växer täta översvämningspåverkade gråalsskogar medan ravinbeten förekommer 
på flera ställen på sluttningarna. I ravinerna finns också ett flertal källflöden, varav 
Nygårdskällan är den största (se nedan).  
 
Ölman är ett relativt oreglerat vattendrag och inom Karlstads kommun sker idag ingen aktiv 
reglering. Det har funnits en damm vid Göranstorp, vilken i dag är helt raserad och en vid 
Karforsen där fundamenten finns kvar och utgör vandringshinder för fisk även om 
dammluckorna är borta. I Kristinehamns kommun finns dock två aktiva dammar.  
 
Vattendraget hyser bl a flodkräfta, öring och fisken asp. Fågeln kungsfiskare har förekommit 
längs strandbrinkarna. 
 
Områdesmål  
Oreglerat strömmande vatten med livskraftiga populationer av öring och flodkräfta omgivet 
av lövnaturskogar och välbetade ravinbetesmarker. 
 
Åtgärdsförslag 

• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i Ölman 
startar under år 2001. 

• Arbetet med att säkerställa lövskogarna fortsätter. 
__________________________________________________________________________ 
L) Nygårdskällan - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, dricksvattenförsörjning  
 
 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård 
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Nygårdskällan är en stor artesisk källa där klart källvatten bubblar upp från botten av Ölmans 
ravinsystem. Den har en kapacitet på minst 45 l/s, vilket motsvarar ungefär 20 % av Sörmons 
kapacitet. Tillgången av grundvatten kan dock vara betydligt större. Området är bevuxet med 
granskog med stort lövinslag.  
 
Källan har en intressant kulturhistoria och fram till 1800-talets slut var den en stor attraktion. 
På Källsöndagen, som var den första söndagen efter midsommar, vallfärdade folk från 5-6 
socknar till källan för att dricka brunn m.m. 
 
Anspråksanalys  
Flera prioriterade intressen riktas mot området kring Nygårdskällan. Den har stor kapacitet 
som dricksvattentäkt, men med tanke på dess stora värden för rörligt friluftsliv, kultur och 
natur bör i första hand andra grundvattentillgångar tas i anspråk för dricksvattenförsörjning i 
större skala. 
 
Områdesmål  
Reservvattentäkt och lättillgängligt besöksmål för det allmänna friluftslivet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Kommunen har nyligen köpt in källan och marken runt omkring och planerar att 
förbättra tillgängligheten för allmänheten genom iordningställande av en vandringsstig 
och uppförande av informationsskyltar bl a för att åter göra det möjligt ”dricka brunn” 
på platsen. 

__________________________________________________________________________ 
L) Svartån - naturvård, kulturmiljövård 
 
 
Längd: 11 km 
Vattenkvalitet: näringsfattigt (inga provtagningar har gjorts nyligen) 
 
Svartån utgör gräns mellan Karlstads och Kristinehamns kommuner. Ån är ett tillflöde till 
Ölman och är också ett till stora delar oreglerat vattendrag. Vid Myrom finns dock en 
regleringsdamm, vilken skapar en stor spegeldamm i anslutning till gårdsmiljö. Här har 
tidigare funnits ett kraftverk, men detta är borta. 
 
Svartåns övre lopp är relativt rakt och går genom barrskogsbevuxen moränmark. I denna del 
finns gott om forsar. Längre nedströms är karaktären dock mer lik Ölmans med ett flackt, 
meandrande lopp kantat av ett omväxlande odlingslandskap. Vattendraget hyser bl a öring 
och flodkräfta. 
 
En fin valvbro i sten finns över huvudfåran nedan dammluckorna. Även vid Anneberg strax 
uppströms finns en stenvalvbro i två spann. 
 
Anspråksanalys  
Vattenföretag av olika slag, liksom avverkning av kantskogen och dikning i 
tillrinningsområdet är exempel på åtgärder som allvarligt skulle skada naturvärdena. 
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Områdesmål  
Ett opåverkat strömmande vatten med livskraftiga populationer av öring och flodkräfta. 
 
Åtgärdsförslag 

• Ett restaureringsprojekt med syfte att säkerställa de biologiska värdena i Svartån 
startar under år 2001. 
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4.13 M) VÄNERN VÄSTER OM KARLSTAD 
 
Avrinningsområdets areal: 212 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 % 
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Figur 4.27. Markslagsfördelningen inom området Vänern väster om Karlstad. 
 
Vänerområdet är ett stort och mångfacetterat område som har många intressen riktade mot sig 
och vatten är förstås det som främst präglar hela området. Kattfjorden utgör råvattentäkt för 
Sörmons vattenverk som försörjer hela Karlstad tätort och Hammarö kommun med 
dricksvatten. Hela Vänern är av riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Segerstads skärgård 
är av riksintresse för naturvården, liksom Randviken söder om Sörmon. Segerstads skärgård 
är även naturreservat. Utökat strandskydd 300 m gäller hela Vänerstranden och 
utanförliggande öar med undantag för detaljplanelagda områden där strandskyddet är upphävt. 
Dybottnen och norra Åsfjordens östra strand ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Kattfjordens norra och östra strand är till stor del bebyggd med fritidshus, men iordningställda 
badplatser och strövområden intill vattnet finns också på flera ställen längs fastlandsstranden 
samt i Segerstads skärgård som innefattar flera fina utflyktsmål för den båtburne.  
 
Flera av de grunda vikarna har vuxit igen med vass något som bl a missgynnar fågelliv och 
fisk. På ett par ställen finns dock betade strandängar och ytterligare flacka partier finns med 
potentiellt hävdade strandängar. Längs stränderna och inom området norr om Kattfjorden 
finns ett flertal sumpskogar. Både strandängar, lövskogar och skärgården bjuder bl a på ett 
rikt fågelliv. 
 
Vänern väster om Karlstad har under lång tid fått ta emot utsläpp från ett par större industrier. 
Undersökningar i Vänern visar att vattenkvaliteten blivit mycket bättre sedan 1960- och 1970-
talen. Siktdjupet har ökat, halterna av fosfor och organiskt material har minskat och 
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vattenkvaliteten ute i sjöns centrala delar är oftast så bra att vattnet går att använda direkt som 
dricksvatten, men däremot har vissa vikar kraftigt förhöjda näringshalter. 
 
Ett intresse som riktats mot detta vattenområde under senare tid är planerna på att uppföra en 
vattenbaserad vindkraftpark i Vänern. 
 
Beskrivningen nedan av Vänerstranden och vänerskärgården är ganska översiktlig och 
delområdena stora. En mer detaljerad beskrivning av Vänerstranden finns i rapporten 
Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun. 
 
Områdesmål 
Översiktsplan97: Inga ytterligare strandområden längs Vänern av betydelse för allmänhetens 
friluftsliv ska tas i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering, tillgängligheten till 
oexploaterade områden längs Vänern och andra sjöar med goda kvaliteter för friluftslivet ska 
förbättras. 
__________________________________________________________________________ 
M) Åsfjorden – friluftsliv, kulturmiljövård, recipient, yrkesfiske, naturvård, 
fritidsbebyggelse, sjöfart, landskapsbild  
 
 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv, yrkesfiske, kulturmiljövård 
Vattenkvalitet: låga halter av fosfor och organiskt material, måttligt höga halter kväve, god buffertkapacitet 
 
I Åsfjordens inre del mynnar Norsälven och mitt i Åsfjorden går gränsen mot Grums kommun. Den del som 
ligger inom Karlstads kommun präglas av Segerstadhalvöns västkust. Utmed Åsundasundet och norrut till 
Stamnäsudden ligger fritidshusen tätt, men i övrigt är stranden sparsamt exploaterad. Stranden är exponerad för 
vågor och vindar, mestadels stenbunden och kraftigt kuperad med hällmarkstallskog som dominerande naturtyp. 
En vassbård kantar större delen av stranden. Ofta är klippbranten belägen strax intill vattenlinjen, vilket gör att 
området är ganska svårt att ta sig fram i till fots. Ett undantag utgör t ex Götviksuddens södra del där terrängen 
är mindre brant och mer strövvänlig. Nytorps udde väster om Norsälven är en fin klippudde med härliga 
badklippor. Denna räknas inte till de kommunalt skötta badplatserna, men badvattenprover brukar tas. Vid 
Åsundasundet finns en sjösättningsramp tillgänglig för allmänheten. 
 
Fosforhalterna i Åsfjorden är låga. Kvävehalterna ökar utåt i viken pga ökad inblandning av 
kväverikt vatten från Storvänern. De höga kvävehalterna i Storvänern förklaras av luftnedfall 
samt jordbrukspåverkan från områdena kring södra Vänern. 
 
På Götviksudden finns fornlämningar i form av en fornborg och bronsåldersgravar av 
riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Vid Norsälvens mynning ligger Svenska Rayon, med utsläpp till Åsfjorden av bl a zink samt 
Svenska Rayons industritipp. Svenska Rayon är genom utsläpp till luften av koldisulfid den 
största enskilda försurningskällan i Värmland. I den nordvästra delen av Åsfjorden utanför 
Karlstads kommun sker utsläpp från Grums-Slottsbrons reningsverk och pappersbruket Stora-
Enso Gruvön. Dessa påverkar dock inte Åsfjordens norra del. 
 
Svenska Rayon har även en industrihamn vid Älvenäs och en allmän farled leder in i 
Åsfjorden och vidare en bit upp i Norsälven. 
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Anspråksanalys  
Åsfjorden får ta emot en hel del utsläpp, men vattenkvaliteten kan enligt hittills gjorda 
utredningar ändå jämställas med övriga delar av Vänern. 
 
Områdesmål  
Lättillgänglig vänervik med minskad belastning av föroreningar och välbevarade 
fornlämningar. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: Vandringsled iodningställes på Götviksudden, badstranden 
vid Lilla Abborrtan upprustas, biotopförbättrande åtgärder i ett lövskogsområde 
 

• Omprövning i miljödomstolen av verksamheten på Svenska Rayon är på gång. Detta 
bör enligt kommunen leda till: 
- minskade utsläpp av zink till vattnet,  
- minskade utsläpp av koldisulfid till luften,  
- minskad vattenpåverkan från tippen. 

 
__________________________________________________________________________ 
M) Segerstads skärgård – naturvård, friluftsliv, landskapsbild, yrkesfiske, 
kulturmiljövårdvård, vindkraft 
 
 
Förordnanden: Naturreservat, Några fågelskyddsområden, Utökat strandskydd 300 m 
Nationell och internationell status: Riksintresse för naturvård, friluftsliv, yrkesfiske 
 
Segerstads skärgård är en del av Vänerskärgården som är norra Europas största 
sötvattensskärgård. Området omfattar ett 30-tal öar större än 1 hektar som till stor del är 
bergiga och magra med vindpinade hällmarkstallskogar och fina klippstränder. Ett undantag 
utgör Sandöns norra del med sin stora sandstrand, delvis täckt av mjölonmattor. Även på 
Onsön finns fina sandstränder.  
 
Skärgården är mycket orörd och bebyggelse saknas nästan helt med undantag för vissa 
strandavsnitt med fritidshus på Åsundaön, den största ön i området. På Åsundaön och Bärön 
har tidigare jordbruk bedrivits.  
 
Kanotpaddling längs Segerstadhalvöns strand samt mellan de mindre öarna i Segerstads 
skärgård är populärt, liksom annat båtliv. Skärgården är relativt välförsedd med 
iordningställda rastplatser för båtburna. Anläggningar finns enligt följande: 
 

 Bockholmarna eldstad, toa, bra rastplatser 
Amneholmarna eldstad, toa, båtbrygga 
Långholmen eldstad, toa 
Sandön eldstad, toa, sopmaja, fin sandstrand och 

lägerplats möjlig 
Gåsen eldstad, toa, fin rast- och lägerplats 
St Axelön eldstad, forntida labyrint 
Onsön eldstad, fina sandstränder, bra rastplatser 
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Även Segerstadhalvöns södra kust är mycket glest bebyggd och bevuxen med 
hällmarkstallskog. Terrängen här är flackare än längs den västra kusten och lättare att ta sig 
fram i, vilket gör det till ett fint strövområde. Tyvärr är dock alla vikar igenvuxna med vass. 
Några vikar är av betydelse för vassberoende fåglar (bl a häckar tre par av rördrom utmed 
Segerstads södra kust), medan det i andra skulle gynna både fågelliv, fiske och friluftsliv om 
en del vass röjdes bort. I den sydöstra delen, kring Arnäs udde och Onsösundet är 
förutsättningarna för friluftsliv redan goda genom anläggningar i form av parkering, 
markerade leder och eldstäder. I några vikar återfinns lövsumpskogar med höga naturvärden. 
 
Stora Axelön hyser en av länets främsta fornlämningar, nämligen Värmlands enda labyrint, 
vilken också är den enda insjölabyrinten i Sverige. Stenformationer har lagts på berghällarna i 
ett mönster som återkommer över stora delar av Europa. 
 
Intresse finns av att anlägga en vindkraftpark vid Gässlingengrunden som ligger på gränsen 
mot Hammarö kommun. Grund som skulle kunna vara intressanta att bygga vidare på om den 
första vindparken kommer till stånd är Gåsungarna, Puckeln, Kolonigrunden och 
Gravkullarna som alla ligger väster om Gässlingengrunden. 
 
Anspråksanalys  
Uppförande av vattenbaserade vindraftparker kan ha negativ inverkan på naturvärden och 
landskapsbild, något som behandlas närmare i kapitel 2.17. 
Ett alltför frekvent friluftsliv i området, framför allt när det gäller motorbåtar, kan lätt störa t 
ex känsliga fågelarter. Det måste därför finnas en balans mellan tillgänglighet och nyttjande 
för friluftslivet gentemot naturvårdsintressena. På Onsön finns troligen potential att utveckla 
det vattenanknutna friluftslivet mer än i dag. 
 
Områdesmål  
Skärgårdsområde tillgängligt för det rörliga friluftslivet samtidigt som vildmarkskaraktären 
och förutsättningarna för djur- och växtliv bibehålls. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: En lång vandringsled iordningställs utmed Södra 
Segerstadhalvöns strand, vass röjs i vissa vikar, medan den i någon vik lämnas orörd, 
biotopförbättrande åtgärder i ett lövskogsområde, öppethållande av sandstränderna vid Arnäs 
udde 
 
Naturvårdsprogrammet: Viss översyn av reservatsbestämmelserna behövs. 
 
__________________________________________________________________________ 
M) Solberg-Karteruds småvatten- naturvård 
 
 
Vid Solberg och Karterud på Segerstadhalvön ligger två små fisktomma dammar där den 
sällsynta större vattensalamandern lever. 
 
Områdesmål  
Bevarade dammar med livskraftiga populationer av större vattensalamander. 
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__________________________________________________________________________ 
M) Flatbäcken - naturvård 
 
 
Förordnanden: Biotopskydd 
 
Liten slingrande försumpad bäck omgiven av en ymnig kärlväxtflora och en hel del död ved i 
form av gamla vindfällen. Naturvärdet ligger i kombinationen fuktighet och rik mark, vilket 
gynnar både kärväxter och skuggkrävande mossor. 
 
Områdesmål:  
Slingrande bäck omgiven av sumpnaturskog. 
__________________________________________________________________________ 
M) Kattfjorden – dricksvattenförsörjning, naturvård, friluftsliv, turism, 
kulturmiljövård, recipient, yrkesfiske, fritidsbebyggelse, landskapsbild, stadsbild, bräddning 
av spillvatten,  
 
 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m, Fredningsområde för lax och öring 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske, Dybottnen ingår i riksintresse för 
kulturmiljövård, Randviken ingår i riksintresse för naturvård 
Vattenkvalitet: låga halter av fosfor, måttligt höga halter kväve, låga halter organiskt material, mycket god 
buffertkapacitet, kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar. 
 
Kattfjorden är den större vänerfjärden direkt väster om Karlstads tätort. Den begränsas i 
väster av Segerstadhalvön och utåt Storvänern av Onsön samt Östra och Västra Korsön. 
Innanför dessa öar är fjärden öppen med undantag för några små holmar och skär. I området 
mynnar två av Klarälvens grenar, Dingelsundsådran och Skoghallsådran.  
 
Kattfjorden utgör råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer omkring 72 000 personer 
med dricksvatten, men skyddsområde saknas för råvattenintaget. Vatten pumpas upp från 9 
meters djup i Kattfjorden utanför Randviken.  
 
Vänern nyttjas för flera typer av friluftsliv. Kommunala badplatser finns vid Skutberget och 
Torsvikens camping. Därutöver finns Bomstadbadens camping med en lång sandstrand samt 
ett flertal andra mindre stränder där bad är möjligt. Sjösättningsramp tillgänglig för 
allmänheten finns vid Skutberget och där har tidigare även funnits en gästbrygga. En stor del 
av fastlandsstranden är tätbebyggd med fritidshus, men det finns även utmed Kattfjordens 
östra del (”Karlstads västkust”) några fina oexploaterade hällmarksuddar av stort värde som 
strövområden för allmänheten, då de är lätta att nå med kollektivtrafik eller cykel. 
 
Vid Bergvik har kommunen restaurerat en betad strandäng, vilket även har skapat en utblick 
över Vänern från E18 när man kör in i Karlstad västerifrån. Ytterligare strandängsrestaurering 
pågår i Zakrisdalsviken. Dessa är betydelsefulla för växt- och djurlivet och tack vare det 
tätortsnära läget har de även ett pedagogiskt värde. 
 
Ett flertal vikar har vuxit igen med vass. Vassen blockerar i vissa områden viktiga lek- och 
uppväxtområden för fisk och missgynnar fåglar, växter och insekter knutna till öppna 
stränder. Även platser viktiga för yrkesfiskets fasta redskap drabbas av igenväxning. 
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I några vassrika vikar utmed Segerstadhalvöns östkust häckar bl a rördrom, brun kärrhök och 
trastsångare. Utmed Vänerstranden finns också flera lövsumpskogar med höga naturvärden 
och bl a häckande mindre hackspett. 
 
Hela Kattfjorden ligger inom det yttre fredningsområdet för Klarälvens unika lax- och 
öringstammar. 
 
Vid Dybottnen finns ett forntida gravfält som ingår i ett större sammanhängande område av 
riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Kattfjorden är recipient för pappersbruket Stora–Enso, Skoghall och Hammarö kommunala 
reningsverk inom Hammarö kommun samt två ytbehandlingsföretag med egna 
reningsanläggningar belägna i Karlstads kommun med utsläpp bl a av metaller. En ansenlig 
mängd explosiva varor i form av tändhattar, sprängkapslar, presskoppar och 
sprängämnesavfall har dumpats inom ett 13,5 km2 stort område av Kattfjorden under 1940-
60-talen. 
 
Vattnet ute i fjärden är näringsfattigt, medan det däremot i den avsnörda viken Dybottnen råder extremt 
näringsrika förhållanden. Kvävehalterna är dock relativt höga ute i fjärden beroende på inflöde från 
Storvänern. Stora minskningar av skogsindustrins utsläpp av syreförbrukande ämnen har gett klara 
kvalitetsförbättringar i området. Gäddan i Kattfjorden har fortfarande förhöjda halter av kvicksilver jämfört 
med mer opåverkade delar av Vänern. De är dock inte onormalt höga jämfört med andra svenska sjöar. 
 
Anspråksanalys  
Kattfjorden omfattar ett geografiskt stort och mångfacetterat område, varmed också ett flertal 
anspråk kan betraktas som prioriterade. Råvattenintaget i Kattfjorden är av mycket stor 
betydelse för regionens dricksvattenförsörjning, varför det är av största vikt att 
skyddsföreskrifter och beredskap finns vid en eventuell olycka. Större delar av området är 
intressant för friluftslivet, naturvården och yrkesfisket, medan andra intressen är av mer lokal 
karaktär. Kulturmiljövärden är främst knutna till Dybottnen och för turism fungerar främst 
Skutberget och Bomstad. Att tillgängligheten till stränderna förbättras är av stor vikt för 
allmänhetens rekreation. Vassröjning i vissa vikar skulle gynna såväl fågelliv, fiske som 
rörligt friluftsliv. 
 
Områdesmål  
Råvattentäkt av god kvalitet för dricksvattenförsörjning samt god tillgänglighet för det 
rörliga friluftslivet och goda förutsättningar för djur- och växtliv. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: Åtgärder vidtas för att minska näringstillförseln till Dybottnen 
och Kattviken, vass röjs i vissa vikar för att gynna fågelliv, fiske och/eller friluftsliv samt i 
Dybottnen för att öka vattenutbytet, vid Torsviken anläggs en sjösättningsramp och inom 
strövområdet norr om Torsviken en eller flera eldstäder, botten muddras utanför båtrampen 
vid Skutberget (risken för negativ påverkan på råvattenkvaliteten för Sörmons vattenverk 
måste beaktas), en vandringsstig iordningställs på Bergviks udde, hävdade strandängar 
återskapas vid Dybottnen och värdefulla lövskogar lämnas orörda. 
 

• En handlingsplan för agerande vid uppkomst av förorening vid råvattenintaget i 
Kattfjorden tas fram. Eventuellt införskaffas en reservpump.  
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• Skyddsområde för råvattnet i Kattfjorden och intagsdelen i Randviken inrättas 
(utredning är påbörjad).  

• Skutbergets friluftsområde omfattas för närvarande av en särskild studie där även en 
miljö- och energidokumentation kommer att göras. I studien kommer bl a studeras hur 
vattenkvalitén mellan motionscentralen och Ytterholmen kan förbättras, om naturliga 
bäckar från området mellan E18 och Bomstadvägen kan återskapas samt hur 
inläckaget till spillvattensystemet kan stoppas (pågående). 

• En central utredning pågår angående eventuella bärgningar av ammunition som 
dumpats av militären. Länsstyrelsen avvaktar denna utredning och kommer därefter att 
fatta beslut angående Kattfjorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 310



 

 311



4.14 N) VÄNERN ÖSTER OM KARLSTAD 
 
Avrinningsområdets areal: 210 km2 
Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 % 
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Figur 4.29. Markslagsfördelningen inom området Vänern öster om Karlstad. 
 
Även Vänern öster om Karlstad är ett mycket varierat område som helt domineras av 
vattenmiljön och olika typer av vattenanknutna intressen. Hela Vänern är av riksintresse för 
friluftsliv och yrkesfiske. Arnöskärgården är även av riksintresse för naturvård. Kärrholmen 
och Arnöskärgården är naturreservat. Utökat strandskydd 300 m gäller för hela Vänerstranden 
samt utanförliggande öar med undantag för detaljplanelagda områden där strandskyddet är 
utsläckt. 
 
Skärgården i Norra Vänern är Norra Europas största sötvattensskärgård och denna hyser 
med sina många öar och skär mycket värdefulla miljöer för växter och djur, vacker 
landskapsbild och många attraktiva utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. Några badplatser 
finns iordningställda utmed fastlandsstranden samt ett flertal strövområden, fågeltorn och 
rastplatser i skärgården. 
 
Kring Skattkärrsviken, Arnöfjorden och Bottenviken finns ett stråk av betade strandängar med 
ett rikt fågelliv. Längs stränderna finns också flera sumpskogsområden. 
 
Karlstads hamn är belägen i Hammarösjöns inre delar och dit samt in i Skattkärrsviken leder 
allmänna farleder. 
 
Vattenkvaliteten ute i Vänern är god, men i vissa grunda och avsnörda vikar som Arnöfjorden 
och Välsvikstjärnet är näringsbelastningen hög. Många av de grunda vikarna har också vuxit 
igen med vass, något som missgynnar både fågel och fisk. Hammarösjön får bl a ta emot 
utsläpp från Karlstads reningsverk och föroreningar från hamnområdet m.m. 
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Områdesmål 
Översiktsplan97: Inga ytterligare strandområden längs Vänern av betydelse för allmänhetens 
friluftsliv ska tas i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering, tillgängligheten till 
oexploaterade områden längs Vänern och andra sjöar med goda kvaliteter för friluftslivet ska 
förbättras. 
 
__________________________________________________________________________ 
N) Tullholmsviken – friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten 
 
 
I Tullholmsviken finns småbåtshamn och sjösättningsramp. Kommunen har röjt vass utmed 
vikens stränder i syfte att förbättra stadsbilden och kontakten med vattnet från omgivande 
vägar. 
 
Områdesmål  
Vik iordningställd för friluftslivet. 
 
Åtgärdsförslag 

• Skyltningen till båtrampen i Tullholmsviken förbättras. 
__________________________________________________________________________ 
N) Lambergstjärnet - friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, naturvård, bräddning 
av spillvatten 
 
Vattenyta: 0,1 km2 Maxdjup:  Höjd över havet:  
 
Lambergstjärnet har förbindelse med Vänern genom Lambergskanalen och ligger inne i 
stadsbebyggelsen omgiven av bostäder, industriområde och på Lambergssidan ett smalt stråk 
av parkmark. En gång- och cykelväg leder runt sjön, vilket gör att den har stort värde för 
närrekreation och stadsbild. Tillrinningsområdet utgörs av en stor andel hårdgjorda ytor, 
varför sjön fått ta emot en hel del dagvatten. Den är näringsrik och stränderna kantas av ett 
kraftigt vassbälte.  
 
Kommunalt skötta småbåtshamnar och båtramper finns både i Lambergstjärnet och i 
Lambergskanalen. Den västra stranden är dåligt skött. Här ligger förutom industrimark, en 
fotbollsplan som inte längre används och strandområdet har till viss del vuxit igen med sly. 
 
Anspråksanalys  
Lambergstjärnet är främst av värde för stadsbild och rekreation för närboende. Eventuella 
motsättningar kan snarast uppstå mellan olika typer av friluftslivsintressen som båtliv och 
fiske etc. Möjligheterna att iordningställa ett bad i tjärnet bör undersökas. En förutsättning 
för att iordningställa en kommunal badplats i tjärnet är att detta inte medför inskränkningar 
för verksamheten vid befintlig småbåtshamn. 
 
Områdesmål  
Närrekreationsområde. 
 
Åtgärdsförslag 

• Vass slås återkommande i tjärnet sedan några år tillbaka.  
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• För att förbättra tillgängligheten för fiske utökas röjning av vass och sly kring tjärnet 
och längs Lambergskanalens östra sida. 

• Vattenprover för att kontrollera vattenkvalitén bör tas, eftersom denna är dåligt känd. 
Om resultatet är tillfredsställande undersöks möjligheten att anlägga en enkel 
badplats. Detta kan ske under förutsättning att badandet inte medför att verksamheten 
vid befintlig småbåtshamn äventyras. I vilket fall genomförs en upprustning av 
omgivande parkmark, främst på västsidan. 

__________________________________________________________________________ 
N) Hammarösjön inkl. Skattkärrsviken - naturvård, friluftsliv, turism, 
yrkesfiske, recipient, stadsbild, sjöfart, landskapsbild, dagvattenrecipient, bräddning av 
spillvatten, fritidsbebyggelse, bevattning, vattennära bebyggelse, kulturmiljövård 
 
 
Förordnanden: Kaplansholmen är naturreservat Utökat strandskydd 300 m, Fredningsområde för lax och öring  
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske 
Vattenkvalitet: låga halter fosfor, måttligt höga halter kväve, låg halt organiskt material, god eller mycket god 
buffertkapacitet, nära neutralt 
 
Hammarösjön utgör de inre delarna av Vänern direkt öster om Karlstad tätort och delas 
mellan Karlstads och Hammarö kommuner. Utåt Vänern kan en gräns dras vid Jäverön, den 
största ön inom Karlstads kommun.  
 
Karlstads hamn för handelssjöfart är belägen i den s k yttre hamnen. Här finns även en 
oljehamn med flera oljedeponier. En allmän farled leder in till hamnområdet. I 
Skattkärrsviken finns även en mindre hamn för handelssjöfart och en farled in i 
Skattkärrsviken finns både väster och öster om Jäverön. 
 
Betade strandängar av värde för fågellivet, kulturmiljön och landskapsbilden finns vid Alsters 
herrgård, Herrön, utmed Skattkärrsviken samt på Jäverön. I övrigt kantas stranden 
omväxlande av lövskog, barrskog och bebyggelse på landsidan samt i stora delar breda 
vassbälten i vattenkanten. I Välsvikstjärn häckar de vassberoende fåglarna rördrom, 
trastsångare och skäggmes och vid Herrön rördrom, brun kärrhök och trastsångare. I 
Klarälvens mynningsområde sker lekvandring av både vild Klarälvslax och Klarälvsöring. 
 
Tätbebyggelse finns utmed stranden vid Karlstad tätort, Alster och Skattkärr. På Jäverön är en 
stor del av stränderna bebyggda med fritidshus. Dessutom pågår utredningar om nybyggande 
vid Välsviken och Skattkärrs strand. 
 
Längs fastlandsstranden från Heden till Alster löper Frödingleden, en vandringsled som bl a 
passerar två fågeltorn. Ett fågeltorn och ett rikt fågelliv finns även vid Herröns 
våtmarksområde. Vid Alster och på Kungsnäsudden i Skattkärr finns kommunala badplatser. 
Vid Kungsnäsbadet har det varit problem med en del förstörelse och behov finns av fler 
bryggor. Karlstads enda gästhamn ligger i Inre hamnen och småbåtshamnar finns vid 
Kannikenäset, där det även finns sjösättningsramp samt mottagningsanordning för latrin från 
fritidsbåtar, Heden, Alster, Skattkärr och Kungsnäs. På Herröns sydspets håller en allmänt 
tillgänglig sjösättningsramp på att iordningställas och härifrån finns också färjeförbindelse 
med Jäverön. Planer finns på att utveckla turismen på Jäverön genom att bl a anordna 
badplats, camping, fiskemöjligheter, strövstigar, grillplatser, gästhamn, båtramp, hamncafé 
och angöringsmöjligheter för passagerarbåtar. En utredning av detta pågår. 
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Glofsön som ligger i sundet mellan Jäverön och fastlandet är en helt obebyggd ö med 
markerade branta klippstränder, delvis bevuxen med äldre hällmarkstallskog. 
 
Flera vrak- och förlisningsuppgifter finns i Hammarösjön. 
 
I Hammarösjön mynnar flera av Klarälvens ådror, varför den via Kaplansälven bl a tar emot 
utsläpp från Karlstads kommunala reningsverk. I hamnområdet finns förorenad mark på flera 
platser. Välsvikstjärn tar emot utsläpp från Hedens sopförbränningsanläggning och läckage 
från soptippen vid Heden. Längre österut mynnar Alstersälven vars nedre lopp är påverkat av 
jordbruk och för med sig höga fosforhalter. I Skattkärrsviken mynnar Stordiket som har ett 
litet flöde, men fosforhalterna är extremt höga. Skattkärrsviken är också recipient för en 
industri som tillverkar vattenglas. Ute i själva Hammarösjön är dock näringshalterna låga, 
medan fosforhalterna i Skattkärrsviken är måttligt höga och i Välsvikstjärnet höga. 
 
Förhöjda halter av den radioaktiva isotopen cesium-137 i sedimenten i Klarälvens 
mynningsområde konstaterades vid mätningar 1998. Detta ämne förekommer inte naturligt 
utan har spridits vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 och nått Hammarösjön via 
Klarälvens övre tillrinningsområde. 
 
Anspråksanalys  
Eventuell ny bebyggelse utmed Vänerstranden bör inte försämra allmänhetens tillgänglighet 
till stranden. Vasskörd i vissa områden skulle gynna både fågelliv, fiske och friluftsliv. 
 
Områdesmål  
Varierat vänerområde med goda förutsättningar för rörligt friluftsliv och turism samt ett stråk 
av välhävdade strandängar. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: vinterskörd av vass i Välsvikstjärn (minst 3 ha sparas), 
biotopförbättrande åtgärder i lövskogen vid Välsvikstjärn, mosaik tillskapas i vassen från 
Alsternäset fram till Alsters herrgård samt öster om Alstersälvens mynning, fri utveckling av 
skogen nordost om Alstersälvens mynning, vassröjning vid Alsters strandbad, vassen tas bort 
i Skattkärrsvikens mynning för att förbättra cirkulationen, iordningställande för friluftslivet 
vid Björknäs Skattkärr, en grillplats anläggs vid Kungsnäsudden, restaurering av ytterligare 
strandängar vid Skattkärrsviken. 
 
Naturvårdsprogrammet: Glofsön bör lämnas för fri utveckling och undantas exploatering 
 

• Turismen på Jäverön utvecklas (utredning pågår). 
• Ytterligare en brygga anläggs vid Kungsnäsbadet. 

__________________________________________________________________________ 
N) Sätterholmsfjärden - naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, landskapsbild, bräddning 
av spillvatten, sjöfart, recipient, fritidsbebyggelse  
 
Förordnanden: Kärrholmen är naturreservat, Utökat strandskydd 300 m, Fredningsområde för lax och öring 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske 
Vattenkvalitet: låg halt fosfor, måttligt hög halt kväve, låg halt organiskt material, mycket god buffertkapacitet, 
nära neutralt, kvicksilverhalterna i fisk är under 0,5 mg/kg och fisken kan konsumeras utan inskränkningar 
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Sätterholmsfjärden är de yttre delarna av Vänern öster om Karlstad. Denna tar emot vatten 
från Hammarösjön, Skattkärrsviken och Arnöfjorden. En bit av fastlandsstranden samt några 
öar ingår också i detta område; Kärrholmen som är naturreservat, Sibberöarna samt Stora och 
Lilla Karholmen, varav den Stora Karholmen är relativt tätbebyggd med fritidshus. 
 
Kärrholmen är en omväxlande ö med vegetation i form av kärr, granskog, hällmarkstallskog 
och fina klippstränder. Mest utnyttjad för friluftslivet är den norra stranden. Anläggningar 
finns i form av eldstäder, toa, övernattningsstuga, angöringsringar på nordöstra udden och 
möjligheter finns för segelbåtar att lägga till. På Sibberön finns brygga, regnskydd, toa och 
eldstad. En kommunal badplats finns på fastlandsstranden vid Strandvik vid Inre Sållaren.  
 
Sätterholmsfjärden har mycket låga fosforvärden i de yttre delarna, medan de är högre i de 
inre vikarna (Se Hammarösjön och Arnöfjorden). För kväve gäller det motsatta förhållandet.  
 
Anspråksanalys  
Med tanke på vattenförbindelsen mellan Karlstad tätort och Sätterholmsfjärden finns här 
stora utvecklingsmöjligheter för båt- och fisketurismen.  
 
Områdesmål  
Vänerområde med god tillgänglighet för friluftslivet och bibehållna förutsättningar för ett 
opåverkat djur- och växtliv. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: förbättring av Strandviks badplats, biotopförbättrande 
åtgärder i lövskogarna vid Yttertjärn, iordningställande för friluftslivet vid Inre Sållaren inkl. 
förbättrande av båtrampen vid Roparudden  
 

• En eller flera angöringsmöjligheter för passagerarbåtar anordnas i skärgården öster om 
Karlstad. 

__________________________________________________________________________ 
N) Arnöfjorden – naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, landskapsbild, kulturmiljövård  
 
 
Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m, Fredningsområde för gös 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske 
Vattenkvalitet: höga fosforhalter, måttligt höga kvävehalter, måttligt höga halter organiskt material, mycket god 
buffertkapacitet, nära neutralt 
 
Arnöfjorden är den grundaste och en av de mest avsnörda av Vänerns vikar inom Karlstads 
kommun. Yttre Sållaren och ett antal mindre holmar och skär i vikens mynning gör att 
vattenutbytet är ganska dåligt. Vattnet är näringsrikt och grumligt och vassområdena är 
omfattande med risk för ytterligare utbredning. Viken är hårt belastad av näringsläckage 
främst från omgivande jordbruksmarker, men även från enskilda avlopp.  
 
Utmed stränderna finns flera betade strandängar av högt naturvärde och det finns också 
potential för att restaurera ytterligare områden. Vid Hovlandas strandängar finns ett nybyggt 
fågeltorn. Bland häckande fåglar i området kan nämnas de hävdberoende arterna rödbena 
och årta, de vassberoende rördrom, brun kärrhök och trastsångare samt den 
lövskogsanknutna mindre hackspetten. 
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Området är utpekat som intressant för fisket och Välingesundet är en viktig passage för bl a 
gös som vandrar upp i Panken för att leka. Från den 15 maj till den 15 juni är gösen fredad i 
Arnöfjorden och Panken. 
 
Vid Roparudden vid Inre Sållaren finns en sjösättningsramp. På Yttre Sållaren driver 
kommunen sedan många år tillbaka en barnkoloni på somrarna. 
 
Hammars gård från 1500-talet anses vara Värmlands äldsta profana stenbyggnad och utgör 
en värdefull kulturmiljö. 
 
Anspråksanalys  
Näringstillförseln till viken måste minska för att den inte skall växa igen fullständigt. 
 
Områdesmål  
Vänervik med minskande näringsbelastning, ett rikt fågelliv samt reproduktionsområde för 
gös. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: Åtgärder vidtages för att kraftigt minska både fosfor- och 
kvävetillförseln, vassen tas bort i vikens mynning för att öka vattenutbytet med Vänern, 
restaurering av flera strandängsområden, iordningställande för friluftslivet vid Ekholmen 
Båtudden, upprättande av fågeltorn vid Välingsön, biotopförbättrande åtgärder i lövskogar vid 
Hammar 
__________________________________________________________________________ 
N) Arnöns skärgård – naturvård, friluftsliv, landskapsbild, yrkesfiske, 
fritidsbebyggelse, kulturmiljövård 
 
Förordnanden: Naturreservat, Fågelskyddsområden, Utökat strandskydd 300 m 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv, naturvård och yrkesfiske 
 
Arnöskärgården ingår i naturreservatet Värmlandsskärgården som också är av riksintresse för 
naturvården. Öarna är av varierande karaktär beroende på topografi och berggrund, men det 
som dominerar är flacka klippstränder och magra hällmarkstallskogar. På vissa öar, t ex 
Timmeröarna, förekommer även rikare vegetation till följd av hyperitinslag i berggrunden. 
En del skogsområden har lämnats orörda under lång tid och är idag av naturskogskaraktär. 
På V Tormesön finns fina sandstränder och på Kvinnholmen finns en grupp fritidshus i östra 
delen. I övrigt är öarna så gott som oexploaterade. 
 
Längs Arnöns sydkust finner man en blandning av långa sandstränder och höga klippstränder 
med utblick mot skärgården. Vid Stora och Lilla Björnrukan finns två kommunalt skötta 
badplatser. Övriga stränder är svårtillgängliga från landsidan, då många vägar är avstängda 
för allmänheten. För den båtburne finns dock flera smultronställen. Anordnande rastplatser i 
skärgården finns på följande platser: 
 
Timmeröarna eldstäder, toa, sopmaja, nödtelefon, flera fina 

rastplatser och lägerplats, klippstränder, 
möjligt för segelbåtar att angöra 

Ormholmen eldstad, klippstränder, möjligt för segelbåtar 
att angöra 
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Förutom de lite större skogsbevuxna öarna finns ett stort antal kala småöar och skär som i 
många fall är av stor betydelse för sjöfågelkolonier. Inslag av marina arter förekommer. Bl a 
häckar strandskata, roskarl, havstrut, silltrut och silvertärna. 
 
Några vrak- och förlisningsuppgifter finns inom området. 
 
Anspråksanalys  
När det gäller Arnöns södra strand finns ett allmänt intresse av att öka tillgängligheten 
samtidigt som de boende vill behålla den begränsning som råder idag. Det kan även vara 
negativt ur naturvårdssynpunkt om besöksfrekvensen blir för stor och en viss begränsning av 
biltrafik bör även fortsättningsvis behållas för att hindra slitage i känsliga områden som t ex 
vid Tallskär. En balans mellan dessa intressen bör uppnås. Båtliv i alltför stor omfattning kan 
störa fågellivet, varför en översyn av fågelskyddsområdena i området och förslag till 
revidering nyligen har gjorts av länsstyrelsen. 
 
Områdesmål  
Skärgårdsområde med ökad tillgänglighet för det rörliga friluftslivet samtidigt som 
vildmarkskaraktären och förutsättningarna för djur- och växtliv bibehålls. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: visst iordningställande för friluftslivet utmed 
Krakgrundsbergen – Koberget dock med bibehållen vildmarkskänsla i området, båtbrygga vid 
Kvinnholmssand, förbättrade angöringsmöjligheter vid Tallskär, tillskapande av vassmosaik 
öster om Långerudden för att gynna fisket, fortsatt öppethållande av stränderna vid Stora och 
Lilla Björnrukan, biotopförbättrande åtgärder i lövskog öster om Björnrukan 
 
Naturvårdsprogrammet: Viss översyn av reservatsbestämmelserna behövs. 
__________________________________________________________________________ 
N) Bottenviken - Lunnerviken – naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, landskapsbild, 
recipient 
 
 
Förordnanden: Bottenviken är fredningsområde för gös, Utökat strandskydd 300 m 
Nationell och internationell status: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske 
Vattenkvalitet: Bottenviken (endast ett fåtal prover) låga halter fosfor, höga halter kväve, mycket god 
buffertkapacitet, nära neutralt, Lunnerviken; låga halter fosfor, måttligt höga halter kväve, låga halter organiskt 
material, mycket god buffertkapacitet, nära neutralt 
 
Stränderna utmed Bottenviken och Lunnerviken är till stor del oexploaterade inom den del 
som ligger inom Karlstads kommun. Huvuddelen av Lunnerviken ligger inom Kristinehamns 
kommun. Topografin är flack och här finns flera betade strandängar (Sandnäs, Vadholmen, V 
Lövnäs och Åstorp) samt ytterligare några områden som skulle kunna restaureras till fina 
strandängsbeten. Större delen av stränderna kantas av en vassbård och längst in i Bottenviken  
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har vassen brett ut sig i stora sammanhängande områden. Udden mellan de båda vikarna 
bjuder däremot på vassfria klipp-, klapper- och sandstränder. Detta utgör ett fint 
friluftsområde, men är dessvärre svårtillgängligt från landsidan.  
 
Båda vikarna utgör viktiga lekplatser för gös och i Bottenviken är gösen också fredad mellan 
den 15 maj och den 15 juni. I Bottenvikens vassar häckar bl a de vassberoende fåglarna 
rördrom och brun kärrhök. Längs stränderna finns även några fina lövskogar med höga 
naturvärden som bl a hyser mindre hackspett.  
 
Vid S Bottenvik vid Bottenvikens östra strand finns en kommunal badplats, en småbåtshamn 
och sjösättningsmöjligheter. Även längst in i Bottenviken mellan Östra och Västra Lövnäs 
samt i Lerviken på Arnöns östsida ligger småbåtshamnar. 
 
Fläskbäcken som rinner ut i Bottenviken är recipient för Väses kommunala 
avloppsreningsverk. Där är fosforhalterna extremt höga och kvävehalterna mycket höga. Ute i 
viken är dock fosforhalterna låga och det är snarast kvävehalterna som är något förhöjda 
jämfört med referensstationer längre ut i Vänern. 
 
I Lunnerviken har en ovanlig dagsländeart, Ephemera glaucops, påträffats. 
 
Anspråksanalys  
Någon direkt motsättning finns inte mellan de intressen som riktas mot Bottenviken och 
Lunnerviken. Tillgängligheten för det allmänna friluftslivet skulle kunna förbättras i vissa 
områden. Ibland uppstår däremot en avvägningssituation mellan naturvårdsintresset att spara 
en strandlövskog orörd och att hugga ner skogen och skapa en öppen välbetad strandäng. 
Några sådana avvägningar har gjorts i skötselplanen för Vänerstranden. 
 
Områdesmål  
Vänervik med minskande näringsbelastning och goda förutsättningar för bad och rekreation, 
ett rikt fågelliv samt reproduktionsområde för gös. 
 
Åtgärdsförslag 
Skötselplan för Vänerstranden: restaurering av några strandängsområden, biotopförbättrande 
åtgärder i några lövskogsområden medan andra lövskogar bör lämnas för fri utveckling, 
vassmosaik tillskapas i några vassbälten för att gynna fisk- och fågelliv, iordningställande för 
friluftslivet av området vid Svessholmen, förbättring av sjösättningsrampen vid S Bottenvik 
och området söderut från badplatsen görs mer strövvänligt, anläggning av grillplats på udden 
mellan vikarna, minskad näringsbelastning främst när det gäller kväve 
 

• Vass röjs vid badplatsen i Bottenviken. 
__________________________________________________________________________ 
N) Väses grundvattentillgånger - dricksvattenförsörjning 
 
 
Väses ca 600 personer försörjs för närvarande med grundvatten från en bergborrad 
grundvattentäkt belägen ganska centralt i samhället. Vattnet där är behäftat med vissa 
kvalitetsproblem som förhöjda halter av järn, mangan, radon och fluorid.  
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Möjligheter till att erhålla grundvatten ur isälvsavlagringen som löper genom samhället bör 
vara goda. Vid området mellan Björkvik och Lindås ca 1 km söder om samhället finns vissa 
förutsättningar till uttag av de vattenkvantiteter, 3-5 l/s, som är behovet. En annan möjlighet 
kan finnas i åsen mellan Björkvik och N Bottenvik. Dock erfordras förmodligen en 
infiltrationsanläggning vid den befintliga grusgropen. Förutsättningarna är dock att inte några 
förorenande deponier finns där. 
 
Anspråksanalys  
Ett nytt dricksvattendirektiv är under utarbetande inom EU. Om det förslag som nu är lagt 
blir gällande kommer vattnet från Väses nuvarande vattentäkt att klassas som otjänligt pga 
den höga fluoridhalten och det blir då angeläget att hitta en ny vattentäkt eller åtgärda den 
befintliga. 
 
Områdesmål  
Dricksvattentäkt av god kvalitet och reservvattentäkter. 
 
Åtgärdsförslag 

• Ett vattenskyddsområde upprättas kring den befintliga vattentäkten. 
• Förutsättningarna för att i stället utnyttja isälvsavlagringarna som vattentäkt undersöks 

vidare. 
__________________________________________________________________________ 
N) Riksmossen - Lövås grundvattentillgång – naturvård, kulturmiljövård, 
dricksvattenförsörjning 
 
 
Nationell och internationell status: Rikintresse för naturvården och föreslagen som Natura 2000-område 
 
Riksmossen ligger på gränsen mellan Karlstads och Kristinehamns kommuner. Det är en 
stor, relativt orörd mosse och har i den rikstäckande våtmarksinventeringen fått 
naturvärdesklass 1, dvs högsta naturvärde. Den har också föreslagits som Natura 2000-
område.  
 
Riksmossen utgör mittpunkten i ett större fornlämningsområde. Kring mossen finns 
sammanlagt 27 rösen eller röseliknande stensättningar 
 
Lövås är beläget mitt i åsstråket från Brattforsheden till Väse. Vid grusavlagringen norr om 
Lövås går berggrunden i dagen på flera ställen och har även blottats vid grustäkterna. 
Fastigheten södra Lövås är belägen på en liten åskulle. Seismiska undersökningar visar att 
större grundvattenuttag förmodligen ej kan göras här. Bästa förutsättningar till 
grundvattenutvinning finns antagligen i åsavlagringen under Riksmossen. 
 
Anspråksanalys  
Uttag av grundvatten under Riksmossen skulle helt förändra mossens hydrologiska 
förhållanden. Med tanke på Riksmossens höga naturvärden bör därför en dricksvattentäkt här 
undvikas. 
 
Områdesmål  
Orörd mosse 
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5. FÖRVALTNINGSANSVAR FÖR KOMMUNENS 
VATTENRESURSER 
 
Ansvaret för de samlade vattenresurserna inom Karlstads kommun är något som ur olika 
aspekter berör flera nämnder inom kommunen och även andra myndigheter och institutioner. 
Nedan följer en förteckning över hur ansvaret för vattenanknutna frågor idag fördelar sig i 
olika typer av ärenden och kommunala planeringsfrågor oavsett ägoförhållandena. 
 
Kommunala nämnder med tillhörande förvaltningar 
 
Kommunstyrelsen 
Har ett övergripande ansvar 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnde, Miljö- och hälsoskyddskontoret 
Miljöskydd – dvs kvalitet på yt- och grundvatten inkl. miljöövervakning 
Tillståndsmyndighet för bl a enskilda avlopp 
Tillsynsmyndighet för bl a enskilda avlopp, industrier, dricksvattenkvalitet och jordbruk 
Övergripande vattenplanering  
 
Fastighetsnämnden, Fastighetskontoret 
Naturvård 
Fiskevårdsfrågor 
Rörligt friluftsliv 
Förvaltningsansvar för de flesta vatten inom kommunägda fastigheter (se figur 5.) 
Jordbruk och skogsbruk inom kommunägda fastigheter. 
  
Tekniska nämnden, Tekniska verken 
Dricksvattenförsörjning 
Avloppsvattenhantering 
Dagvattenhantering 
Förvaltningsansvar för vissa vatten och stränder i centrala Karlstad 
 
Fritidsnämnden, Fritidsförvaltningen 
Anläggningsanknutet friluftsliv inkl. spår och leder 
Förvaltningsansvar för vissa vatten i centrala Karlstad 
 
Byggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret 
Landskapsbildsvärden 
Stadsplanering – inkl. vattnet i staden  
Strandskyddsfrågor 
Bygglov 
Översiktsplanering 
 
Hamnmyndigheten 
Myndighetsfrågor gällande sjöfart inom Karlstads hamnområde samt privata 
hamnar inom kommunen är delegerat från KS till en tjänsteman. 
Hamnmyndigheten har inget förvaltningsansvar. 
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Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 
Beredskap vid olyckor med utsläpp till vatten och ansvar för åtgärder i akuta situationer med 
undantag för större delen av Vänern (exakt gräns anges i kap 3.1.2). 
 
 
Icke kommunala instanser 
 
Länsstyrelsen 
Tillstånd, tillsyn och miljöövervakning m.m. på regional nivå. 
 
Skogsvårdsstyrelsen 
Sektorsansvar för skogen och därmed skogsbrukets påverkan på vatten. 
 
Vänerhamn AB 
Har delegerats att ansvara för hamnmyndighetsfrågorna inom det av Vänerhamn AB 
arrenderade hamnområdet. 
 
Vänerns seglationsstyrelse 
Sjöfarten utanför det område som förvaltas av Vänerhamn AB 
 
Kustbevakningen 
Beredskapsansvar ute i Vänern (exakt avgränsning anges i kap 3.1.2). 
 
Vattenvårdsförbund – för Vänern, Norra Vänern, Klarälven respektive Norsälven 
Samordnar recipientkontroll inom ett visst vattenområde 
 
 
Vattenfrågor där kommunens ansvar är bristande 
 
1) Utveckling av turismen kopplad till vattenanknutna aktiviteter och upplevelser. 
Fastighetsnämnden och fritidsnämnden arbetar båda med friluftssektorn, men vissa delar inom 
friluftsliv och turism faller i dagsläget mellan stolarna. 
2) Hydrologiska frågor. Detta är något som framstår som en brist främst i hanteringen av olika 
typer av exploateringsprojekt. 
 
 
Kommunägda områden 
 
Förvaltningsansvaret för vatten och stränder som finns inom kommunens ägor är fördelat 
mellan olika kommunala förvaltningar enligt figur 5 när det gäller centrala Karlstad. För 
kommunägda vatten utanför Karlstad tätort ansvarar fastighetskontoret. 
 
 
 
Åtgärder 
 

• Ansvarsfördelningen för förvaltning av kommunens vatten ses över. 
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6. Uppföljning 
 
 

6.1 MILJÖÖVERVAKNING 
 
Vad är miljöövervakning?  
 
Miljöövervakning är en integrerad del av miljöarbetet som ger besked om det allmänna 
tillståndet i miljön. Avgörande för vad som mäts är uppsatta miljömål, miljölagstiftning, 
internationella direktiv och konventioner. Miljöövervakningens resultat ska användas som 
underlag för att analysera källor till negativ miljöpåverkan, och för att bedöma vilka åtgärder 
som bör vidtas för att få önskad effekt. Den ökade målstyrningen inom miljöarbetet ställer 
ökade krav på miljöövervakningen. Miljökvalitetsmål har tagits fram på nationell nivå och 
miljötillståndet vid hållbar utveckling har preciserats. 
 
Recipientkontroll är en övervakning av miljöförhållandet i det specifika område som tar emot 
föroreningar från en viss verksamhet. Recipientkontrollens syfte är bl a att belysa effekterna i 
miljön av utsläpp och annan miljöpåverkan från enskilda utsläppskällor samt hur denna 
belastning fördelar sig inom ett område. Syftet är också att ge underlag för planering, 
utförande och utvärdering av miljöskyddande åtgärder. 
 
Som hjälp för att göra bedömningar av miljötillståndet har det i Naturvårdsverkets regi tagits 
fram BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR MILJÖKVALITET i form av sex rapporter:  
Sjöar och vattendrag, Grundvatten, Kust och hav, Skogslandskapet, Odlingslandskapet och 
Förorenade områden. 
 
 
Miljöövervakning i Karlstads kommun idag 
 
Ytvatten 
 
Miljöövervakningen i kommunen sker idag på följande sätt: 
 
Vänern: I Norra delen av Vänern sker miljöövervakningen med hjälp av ett 
undersökningsprogram som Norra Vänerns Intressenter ansvarar för. 
I ”Storvänern” är det Vänerns vattenvårdsförbund som ansvarar för 
undersökningsverksamheten. I dessa organisationer ingår berörda kommuner och industrier 
med utsläpp till vatten  
Klarälven: Miljöövervakningen sker här i Klarälvens vattenvårdsförbunds regi. Även här är 
det fråga om samordnad recipientkontroll som bekostas av berörda industrier och kommuner. 
Norsälven: En samordning av recipientkontrollen har nyligen uppstartats även i detta 
avrinningsområde och det är Norsälvens intressenter som ansvarar för detta. 
Alstersälven: Denna älv ingår i ett nationellt övervakningsprogram och provtagning sker i 
detta vatten varje månad. Sveriges Lantbruksuniversitet(SLU) är ansvariga. 
Övriga sjöar och vattendrag: 
Övergödningsundersökningar mm: Undersökningar har skett i flertalet sjöar i kommunens 
regi sedan början av 70-talet. Undersökningsverksamheten i kommunal regi har av olika skäl 
minskat under 1990-talet. Ett undantag är dock Kroppkärrssjön. En skötselplan har framtagits 
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för denna sjö och som en del i denna plan har ett provtagningsprogram utarbetats och 
provtagning sker nu fyra gånger per år i sjön och dess tillflöden. Sjön måste följas upp inte 
minst pga att salthalten drastiskt har ökat under den senaste tioårsperioden sannolikt som en 
följd av saltanvändningen på våra vägar (se även kap 3.6.). 
 
Försurningsundersökningar: Provtagningarna i försurade sjöar sker som ett led i 
uppföljningen av resultaten av insatta kalkningsåtgärder i dessa sjöar(se även kap 3.2 
försurning). Värmlands läns kalkningsförbund ansvarar för dessa undersökningar.  
 
Undersökning av övriga föroreningar: Kvicksilverhalten i gäddor från tolv olika sjöar har 
undersökts som en del i miljöövervakningen, men också som ett kostrådgivningsprojekt (se 
även kap. 3.6.). 
 
Strandängsinventeringar: Fågellivet inventeras på nyrestaurerade strandängar år 1 och 2 och 
därefter vart 3:e år. På ett antal strandängar utmed Vänerstranden genomförs vart 5:e år en 
inventering av jordlöpare och växter. 
 
 

Åtgärder  
 

• Ett förslag till kontrollprogram tas fram för kommunens ytvatten.  
 
Det är viktigt att provtagningsprogrammen är anpassade till de krav på undersökningar som 
kommer att ställas i det av EU nyligen antagna ramdirektivet för vatten. 
Följande exempel för Alstersälvens avrinningsområde kan vara modell för det 
kommunomfattande kontrollprogrammet: 
 
Förslag till provtagningsprogram för Alstersälvens avrinningsområde 
Enligt ett PM från mars 1996 från miljöenheten på länsstyrelsen bör ovanstående förhållande 
föranleda att ett provtagningsprogram tas fram som innebär följande för Alstersälvens 
avrinningsområde: 
1.  Transporten av främst fosfor, kväve och organiskt material i viktiga punkter inom 

avrinningområdet behöver kartläggas. (Fosfor, kväve, CODMn i rinnande vatten). 
 
2.  Undersökningarna skall ge underlag för att avgöra om utsläpp från punktkällor ger 

påvisbar haltändring av något ämne i sjö eller älv. (Uppgifter om utsläppsmängder; 
beräkning av haltpåslag; jämförelse med ”ursprungshalter”). 

 
3.  Undersökningarna skall belägga tillståndet i sjöar och älvar och avgöra om det sker någon 

förändring i någon riktning. (Närsalter, siktdjup, färg, CODMn, syre, konduktivitet, pH, 
alkalinitet, klorofyll, växt- och djurplankton, bottenfauna, metaller i sediment och 
vattenmossa). 

 
4.  Undersökningarna skall söka visa om företeelser i vattnet är orsakade av utsläpp  
    eller har naturliga orsaker. (Syre, CODMn, färg, vattenföring, metaller). 
 
5.  Undersökningarna skall ge underlag för att bedöma om tillståndet i vattnet är acceptabelt. 

(Den sammanvägda bilden). 
 
Enligt länsstyrelsens PM framgår vidare att följande krav skall ställas på 
undersökningsprogrammet: 
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För att erhålla undersökningsresultat med god kvalitet krävs att provtagningarna görs dels 
med en frekvens som inte får vara för låg och dels att de utförs inom en tämligen snäv tidsram 
från år till år. Ett modernt recipientkontrollprogram bör dessutom innehålla biologiska och 
sedimentkemiska moment, vilka ofta genomförs med en lägre frekvens än de vattenkemiska 
undersökningarna. 
 
I vattendragen bör frekvensen höjas väsentligt för att göra det möjligt att dels erhålla 
tillförlitliga långtidsmedelvärden och dels kunna beräkna transporten av olika ämnen. Å andra 
sidan är skillnaderna mellan uppströms- och nedströmspunkterna så små att en 
provtagningspunkt i vardera området bör räcka. 
 
Tillståndet i sjöarna är sådant att det motiverar årlig provtagning med prov vid ytan och vid 
botten. Med tanke på syreproblemen är en komplettering med syre- och temperaturkurva 
värdefull. 
 
Analysprogrammet bör harmoniseras så att samtliga variabler analyseras vid alla stationer. 
Siktdjup skall alltid mätas vid sjöprovtagning under isfri tid. Den kemiska analysen skall även 
omfatta pH, konduktivitet, färg och alkalinitet vid samtliga provpunkter. I sjöarna bör 
klorofyll analyseras.  
 
För transportberäkningar erfordras tillgång till flödesdata. 
 
Provtagningar och analyser skall utföras av certifierad personal och vid ackrediterade 
laboratorier. 
 
I programmet bör ingå en årlig rapport, som innehåller samtliga undersökningsdata med 
kommentarer. I rapporten skall även redovisas utsläpp och transporter av fosfor, kväve och 
organiskt material samt av metaller. 
 
För att kunna beräkna t ex syretäringens storlek i sjöarna i mer exakta tal erfordras tillgång till 
tillförlitliga djupkartor och volymvärden.   
 
Gaperns komplicerade form motiverar en kartläggning av tillståndet i olika delar av sjön. 
Formen medför att vattenomsättningen i sjöns olika delar är mycket varierande.  
I ett första skede bör syresituationen belysas relativt detaljerat. En sådan kartläggning görs 
lämpligen i en separat undersökning. 
 
Provtagningsprogrammet skall också ta hänsyn till de förslag till undersökningar som SLU 
föreslår i Skötselplan för Vänerstranden. 
 
Grundvatten 
 
Någon direkt miljöövervakning sker inte idag av grundvattentillgångarna i kommunen i sin 
helhet. De undersökningar som utförs består framför allt i att råvattnet vid de kommunala 
vattenverken undersöks som ett led i egenkontrollen. Bland annat analyseras 
 
 bekämpningsmedelsrester i det kommunala dricksvattnet. Sådana analyser utförs alltifrån 
varje år för några vattenverk till vart femte år.  
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Provtagning av grundvattnet sker även vid en grustäkt och en berg- och grustäkt i 
Hynboholm. Vid ena täkten analyseras enbart petroleumprodukter. Vid berg- och grustäkten 
har även kväve analyserats för att kontrollera om sprängmedelsrester kan ha förorenat 
grundvattnet.  
 
Åtgärder 
 

• Ett övervakningsprogram tas fram för kontroll av kommunens grundvattentillgångar.  
 
 

6.2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER SAMT 
AJOURHÅLLNING AV VATTENPLANEN 
 
En intern grupp inom kommunen med representanter från alla berörda förvaltningar bildas för 
att följa upp mål och åtgärder i vattenplanen. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslås vara 
den förvaltning som ska vara sammankallande i denna grupp. Denna bör träffas minst en gång 
per år för att stämma av vad som blivit utfört under det senaste året, vad som planeras inför 
nästa verksamhetsår och om det uppstått några nya förutsättningar för kommunens 
vattenresurser som förändrar några av de bedömningar som gjorts i vattenplanen eller gör att 
ytterligare åtgärder krävs i någon form. Dessa regelbundna avstämningar fungerar som en 
ständig ajourhållning av vattenplanens innehåll. 
 
Åtgärder 
 

• En årlig uppföljning av vattenplanens mål och åtgärder redovisas i kommunens 
miljöredovisning. 

 
• Under början av varje ny mandatperiod ska en översyn av vattenplanen göras för 

bedömning av om det föreligger behov av en revidering. Detta sker med början av 
mandatperioden 2006-2010. EUs ramdirektiv för vatten kan dock komma att kräva en 
omarbetning av vattenplanen tidigare än så. 

 
 

6.3 INFORMATIONSSPRIDNING 
 
GIS-verktyg 
 
I samband med att vattenplanen har arbetats fram har också ett stort antal kartor utarbetats för 
att på ett överskådligt sätt kunna visa alla vattenanknutna anspråk. Förutom de kartor som 
ingår i denna rapport bör den geografiska informationen göras tillgänglig för kommunens 
tjänstemän i digital form via programmet AutoKa-Vy. Detta för att kunskapen på ett enkelt 
sätt ska kunna användas i kommunens löpande arbete. En digital produkt har också den 
fördelen att den ständigt kan hållas uppdaterad. 
 
 
 
Utbildning och information till allmänheten 
 
För att vattenplanen skall leda till förbättringar ute i våra ytvatten- och grundvattentillgångar 
är det viktigt dels att kommunens politiker och tjänstemän har god kännedom om planens 
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innehåll och dels att kunskapen sprids till allmänheten. Många av de åtgärder som föreslås i 
vattenplanen, främst när det gäller spridning av föroreningar till miljön, kräver ett 
ansvarstagande och ett ändrat beteende hos den breda allmänheten för att resultat skall kunna 
uppnås. 
 
Åtgärder 
 
GIS-verktyg 

• Ett användarvänligt GIS-verktyg med all den geografiska information som redovisas i 
vattenplanen samt ytterligare information ska färdigutvecklas och göras tillgängligt för 
berörda tjänstemän inom kommunen via programmet AutoKa-Vy. Informationen skall 
kontinuerligt uppdateras 

 
Utbildning 

• När vattenplanen antagits av kommunfullmäktige anordnas ett heldagsseminarium 
kring dess innehåll för de som under arbetets gång ingått i referensgruppen 
(förvaltningschefer, representanter för icke kommunala myndigheter, grannkommuner 
och intresseföreningar). 

 
• Nyanställda på berörda förvaltningar inom kommunen bör introduceras i befintliga 

dokument som vattenplanen. 
 
Information till allmänheten 

• Vattenplanen läggs i sin helhet ut på kommunens hemsida. 
 

• En populärvetenskaplig broschyr med anknytning till vattenplanen skall tas fram för 
utskick till alla hushåll i kommunen. Broschyren bör innehålla en sammanfattning av 
vattenplanens innehåll samt information om vad olika aktörer (hushållet, bilägaren, 
båtägaren, jordbrukaren, skogsbrukaren etc.) kan göra för att bidra till en hållbar 
hushållning med våra vattenresurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Riktlinjer och åtgärdsförslag 
 
 

 328



7.1 RIKTLINJER 
 
I tabellen nedan listas alla riktlinjer i vattenplanen ämnesvis. Riktlinjer anger hur 
kommunen förhåller sig i en viss fråga när ett ärende uppkommer, men innebär inte att 
kommunen tar initiativ till någon åtgärd. Konkreta åtgärder som föreslås finns listade 
nedan i avsnitt 7.2. 
 
 
Naturvård 
Vattendrag 

• Vid upprättande av skötselplaner för och åtgärder i och kring vattendragen ska 
särskild hänsyn tas till de hotade arternas livsmiljökrav. 

 
Strandängar 

• Markavvattningsåtgärder såsom invallningsföretag och dikningar bör ej tillåtas på 
strandängar 

 
• Exploateringsåtgärder i form av ledningsdragningar, vägar, bebyggelse, 

båthamnar, tippning m.m bör ej tillåtas på befintliga eller potentiella strandängar . 
 
Myrmarker 

• Myrar och våtmarker som i våtmarksinventeringen bedömts tillhöra klass 1-2 bör 
ej påverkas av exploatering, ledningsdragning, skogsbruksåtgärder, torvtäkt eller 
andra arbetsföretag. 

 
Sumpskogar och strandskogar 

• Kommunen bör ej tillåta exploateringsföretag inom områden med värdefulla 
sump- och strandskogar . 

 
• Säkerställandearbetet ska ske med ett landskapsekologiskt förhållningssätt enligt 

Karlstads kommuns Naturvårdsprogram. 
 
Vänerskärgården 

• Ny exploatering bör ej tillåtas inom hittills oexploaterade områden i 
Vänerskärgården om inte detta kan göras utan någon negativ effekt på växt- och 
djurliv.  

 
• Vasslåtter och fräsning ska utföras med beaktande av behoven både hos 

vassberoende arter, vassmosaiksarter och strandängsarter. 
 

• Vid planering av nya badplatser eller andra anläggningar bör inventering av 
insektsfaunan göras för att undvika att viktiga lokaler för hotade arter tas i 
anspråk. 

 
 

 
 

 
Deltan 

• Åtgärder som inverkar menligt på Klarälvsdeltats naturvärden eller naturliga 
deltabildande processer bör ej tillåtas i eller utanför det riksintressanta 

 329



deltaområdet. 
 

• Exploateringsföretag som kan riskera att skada Gravadeltats geologiska 
formationer bör ej tillåtas. 

 
• Lövskogarna inom deltaområdet bör bevaras och ej utsättas för 

skogsbruksåtgärder som skadar dess naturvärden. 
 
Sjöar 

• Inga verksamheter som kan orsaka ökad störning vid småsjöar med 
smålomshäckningar bör tillåtas utan att noggranna avvägningar görs. 

 
Övriga våtmarker och vassområden 

• Vid vassröjning ska hänsyn tas till vasskrävande arters behov. I kommunen ska 
sparas tillräckligt många sammanhängande vassområden för att bibehålla antalet 
häckande par av rördrom och brun kärrhök på dagens nivå. 

 
 
 
Friluftsliv och turism 
Övergripande 

• Utvecklingen av båtturism och sportfiske ska ske med hänsyn till naturen, så att 
inte områden av betydelse för djur- och växtliv påverkas negativt. 

 
Båtliv 

• I småbåtshamnarna bör det finnas mottagningsanordningar för latrin, farligt avfall 
och vanligt avfall. 

 
 
Kulturmiljövård 

• Hänsyn till kulturmiljövärden ska tas i all kommunal planering. 
 

• Inga forn- och kulturlämningar i kommunen bör gå förlorade på grund av 
okunskap om kulturvärden som är kända av länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen. 

 
• Kommunen bör verka för att skärgårdsjordbruket på Jäverön bibehålls. 

 
 
Vattennära bebyggelse 

• Utblickar över vatten och omgivande landskap bör tas tillvara och inte byggas 
sönder. 

 
• Ny vattennära bebyggelse bör inte uppföras inom områden som idag är av stort 

värde för allmänhetens friluftsliv eller växt- och djurliv. 
 
 
 

• I samband med att ny bebyggelse i närheten av vattenmiljöer planeras bör 
eventuella negativa konsekvenser av boendeläget utredas på ett tidigt stadium. 
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Avloppsvatten 
Kommunalt avloppsvatten 

• Krav på dagvattenseparering bör ställas till fastighetsägare vid detaljplaneändring, 
bygglovprövning och i samband med ombyggnad av ledningsnätet. 

 
Industriellt avloppsvatten 

• När verksamheten på Svenska Rayon omprövas bör detta leda till: 
- minskade utsläpp av zink till vattnet,  
- minskade utsläpp av koldisulfid till luften,  
- minskad vattenpåverkan från tippen. 

 
Enskilda avlopp 

•   Ι områden med risk för grund- och ytvattenpåverkan som t ex lätta jordar bör i 
första hand avloppslösningar väljas som inte har utsläpp av wc-vatten i mark.   

 
• Hushåll med enskilda avlopp bör uppmanas att använda fosfatfria disk- och 

tvättmedel. 
 

• Med tanke på det höga vattenstånd som rått i Vänern under vinterhalvåret 
2000/2001 bör nya vägledande principer tillämpas när det gäller lokalisering 
av vatten och avlopp i områden som är känsliga för förhöjda yt- eller 
grundvattennivåer. 

 
 
 
Dagvatten 

• Hårdgörandet av markytor bör minska. 
 

• För att avlasta recipienterna bör naturliga reningsprocesser av dagvatten utnyttjas i 
högre grad. En ökning av öppna diken/kanaler istället för underjordiska ledningar 
är önskvärt. 

 
Icke förorenat dagvatten 

• Hänsyn ska tas till den naturliga vattenbalansen och recipientens känslighet. 
• Dagvatten bör i största möjliga utsträckning omhändertas lokalt inom 

planområdet genom fördröjning i befintliga/nyskapade diken, våtmarker, dammar 
och dylikt eller om markförorening ej föreligger genom infiltration. 

• Om lokalt omhändertagande av dagvatten ej går att genomföra bör möjlighet till 
utjämning/fördröjning av dagvattenavrinningen finnas före utsläpp i 
dagvattenledning och recipient.   

Förorenat dagvatten 
• Dagvatten från starkt trafikerade ytor bör inte utan rening föras till mark, 

vattendrag eller avloppsreningsverk. Även dagvatten från trafikytor med mindre 
trafik kan behöva renas om det leds ut i en känslig recipient. 

• Dagvatten från parkeringsytor och parkeringshus bör genomgå oljeavskiljning. 
Undantag kan göras då det gäller ett litet antal parkeringsplatser på en utomhusyta 
och avledning sker mot en mindre känslig recipient. 

• För dagvatten från tätbebyggelse gäller att källan till föroreningen i första hand 
bör åtgärdas. Miljöanpassade takmaterial och fogmassor bör användas. Koppartak, 
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förzinkade ytor utan täckskikt och PCB-haltiga fogmassor bör inte användas. 
• Dagvatten från industriområden som trafikeras med tunga fordon bör behandlas i 

oljeavskiljare. Bensinstationer ska ha separat oljeavskiljare för dagvatten. I övrigt 
får risken för utsläpp av kemikalier avgöra hur dagvattenhanteringen utformas.  

Ovanstående punkter gäller även för befintligt vägnät inom och i anslutning till 
planområdet. 

 
Vattenreglering 

• Ingen ny vattenreglering som innebär ökad exploatering av naturmiljön bör 
tillåtas. 

 
• Befintlig reglering bör ske med största möjliga miljöhänsyn, vilket bl a innebär att 

en rimlig minimivattenföring ska finnas under hela året i samtliga vattendrag. Mer 
naturliga vattenståndsvariationer över året ska eftersträvas. 

 
• Det ska finnas en strävan i kommunens arbete att återskapa värdefulla 

våtmarksområden som påverkats av reglering. 
 
Bevattning 
Brandsläckningsvatten 

• Hänsyn till räddningstjänstens behov av vatten inom nyexploaterade områden ska 
tas på ett tidigt stadium. 

 
• Vid nyexploatering eller ombyggnad av befintligt ledningsnät måste ett närmare 

samarbete mellan Räddningstjänsten, VA-verket, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret ske. 

 
• Sjöar och vattendrag bör kunna utnyttjas av räddningstjänstens motorsprutor och 

räddningstjänsten verkar vid sina brandsynsbeök för att även företagare får en 
förståelse för vikten av att anlägga fasta sprutplatser. Ett exempel vore Skåresågen 
där stora mängder vatten skulle behövas vid en brand. Med små medel kan man 
anlägga en ramp eller brygga som alltid är tillgänglig för räddningstjänstens 
motorsprutor vid tillbud. 

 
Vattenbruk 

• Vid etablering av odlingar bör i första hand någon av de platser som pekats ut som 
lämpliga väljas (se kap 2.11). 

 
• Före etableringen bör platsen undersökas, så att aktuella uppgifter finns om 

vattenkvalitet och strömningsförhållanden etc. Det måste också klargöras att några 
nya utsläppskällor av betydelse inte tillkommit i anslutning till det aktuella 
området. 

 
• I samband med en tillståndsprövning för vattenbruk bör kommunen verka för att 

läckaget av växtnäringsämnen från odlingen skall begränsas så att påverkan på 
omgivande miljö undviks. 

 
• Anläggningen bör utformas så att risken för rymlingar minimeras. 
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Yrkesfiske 
Från Översiktsplan 97: 

• I den mån riksintressena friluftsliv och yrkesfiske inte är förenliga med varandra 
är det kommunens bedömning att friluftslivets, och därmed sportfiskets och 
fisketurismens, intressen skall prioriteras. 

 
 
Jordbruk 

• Kommunen som markägare ska föregå med gott exempel och vidta de åtgärder 
som krävs för att minimera jordbrukets påverkan på våra vattentillgångar. 

 
 
Skogsbruk 

• Skogsbruket bör planeras med tanke på hela avrinningsområdet, så att inte flera 
kraftiga ingrepp görs samtidigt i samma vattensystem. 

 
 

• Skogsbruket inom kommunens skogsinnehav bedrivs enligt gällande FSC-
standard. FSC står för Forest Stewardship Council som är en internationell 
oberoende medlemsorganisation som tagit fram riktlinjer för ett hållbart nyttjande 
av världens skogar.  

 
• I den kommande skogsbruksplanen för kommunens skogsinnehav, som är under 

upphandling, ska det framgå vilken hänsyn som skall tas till vattenmiljöer för att 
minimera påverkan. 

 
 
Täktverksamhet 

• Kemikalier, t ex diesel, bör förvaras antingen i dubbelmantlade ADR-tankar eller 
på tät yta som är invallad och försedd med nederbördsskydd. Platsen bör göras 
oåtkomlig för obehöriga. Samma krav gäller för farligt avfall. 

 
• Inga nya naturgrustäkter bör tillåtas. 

 
• Inga täkter inom inre eller yttre skyddsområde för vattentäkt bör tillåtas. 

 
• Efterbehandling av täkter bör ske med en helhetssyn på täktens varande eller 

potentiella naturvärden. 
 

 
 
 
Vindkraft 

• Innan en vindkraftpark kan etableras vid Gässlingengrunden eller någon 
annanstans måste dess inverkan på fågelliv och fiske i området noggrant 
undersökas. 
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Värmeutvinning 
• Värmepumpanläggningar bör ej tillåtas inom skyddsområden för vattentäkter  

 
• Vid anläggningens placering måste hänsyn tas till närliggande grundvattentäkter. 

 
• Köldbärarvätskan bör inte vara svårnedbrytbar eller giftig. 

 
• Tydlig skyltning bör finnas i närheten av slangar i sjöar för att undvika skador 

exempelvis vid ankring och slangens läge bör markeras på en karta. 
 
 
Försurning 
• Kommunen bör kraftfullt verka för att utsläppen av försurande ämnen minskar. 

Kommunen bör själv föregå med gott exempel, men även försöka påverka andra 
”utsläppare” såväl inom kommunens gränser som utanför.  

 
• I de fall olja används inom den kommunala verksamheten ska svavelhalten vara 

minsta möjliga. 
 
• Kalkningsinsatserna i kommunen bör fortsätta i minst nuvarande omfattning. Vid 

eventuella minskningar av dessa insatser finns risk för att det som tack vare 
kalkningsinsatser de senaste 10 – 20 åren bevarats av floran och faunan snabbt 
förstörs. 

 
 
Förorenade mark- och vattenområden 
Förorenad mark 
• Riskbedömningar för förorenade mark- och vattenområden ska ligga till grund för 

bedömning av vilken typ av markanvändning som kan tillåtas. Hur förorenad mark 
ska användas är en väsentlig fråga som behöver större utrymme och hänsyn i den 
kommunala planeringsprocessen. 

 
Lakvatten 
• Rening av lakvatten i våtmarker är en effektiv metod när det gäller att minska 

kvävehalterna. Om lakvattnet innehåller andra skadliga ämnen som tungmetaller etc 
måste rening av lakvattnet ske före utsläppet i våtmarken. 

 
Dumpad ammunition 

• Vid ändrad sjöanvändning i Sandbäcktjärnet och Gapern måste hänsyn tas till den 
dumpade ammunitionen. 

 
 
Övriga föroreningar 
Bekämpningsmedel 

• Bekämpningsmedel bör ej användas i områden med genomsläppliga jordar, t ex på 
banvallar. 

 
• Tillstånd skall ej ges för spridning av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområden. 
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Översvämningar och skred 

• Ingen ny bebyggelse bör förläggas på skredkänslig mark. 
 
 
Sedimenteringsproblem i Klarälven 

• Om åtgärder krävs i älven skall dessa utföras så att påverkan på de naturliga 
deltabildande processerna i och utanför stadsmiljön blir så begränsad som möjligt. 

 
 
Grundvattensänkning och vattenbrist 

• Uttag av grundvatten bör aldrig tillåtas överstiga grundvattenbildningstakten. 
 

• Vid varje exploateringsprojekt inom kommunen bör dess eventuella påverkan på 
grundvattennivån beaktas. 
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7.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
I tabellen nedan listas alla åtgärder som föreslås i vattenplanen ämnesvis. Likaså anges 
ansvarsfördelning, prioritet, tidsplan och beräknade kostnader.  
 
Ansvarsfördelning 
KS= kommunstyrelsen, MHN= miljö- och hälsoskyddsnämnden, FN= fastighetsnämnden, BN 
= byggnadsnämnden, TEN-va= tekniska nämnden, va-verket, TEN-gp= tekniska nämnden, 
gatu/park-avdelningen, TEN-re= tekniska nämnden, renhållningsverket, FRN= 
fritidsnämnden, KN= kulturnämnden, KRF= Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, 
MS= Mariebergsskogen, Lst= länsstyrelsen, SVS= skogsvårdsstyrelsen, KG= Karlstad-Grums 
vattenverksförbund 
 
Prioritet 
Åtgärderna har delats in i tre prioritetsklasser, 1-3, där 1 är de åtgärder som är mest 
angelägna. Prioriteringen har gjorts inom respektive intresse/hot (så någon vägning mellan 
olika intressen har således inte gjorts) och med miljöns / intressets bästa som utgångspunkt. 
Eftersom en del av åtgärderna kräver ekonomiska medel som idag inte finns avsatta och andra 
kräver att avtal kan träffas med markägare etc. för att kunna genomföras kan verkligheten bli 
att en åtgärd i prioritetsklass 3 genomförs före det att alla åtgärder av prioritet 1 och 2 är 
utförda.  
  
Tidsplan 
En tidsplan har främst gjorts för åtgärderna i prioritetsklass 1. Ibland anges ett exakt årtal och 
ibland ett intervall inom vilket åtgärden skall vara utförd. I vissa fall anges i stället att 
åtgärden är av löpande karaktär. 
  
Kostnader 
Kostnader anges för de åtgärder där någorlunda säkra uppgifter har kunnat tas fram utan 
större utredningsarbete.  
 
 
Åtgärd Ansvarig 

utförare 
Prioritet 

(1-3) 
Tid-
plan 

Beräknad 
kostnad 

Övergripande vattenplanering    
• Ansvarsfördelningen för förvaltning av 

kommunens vatten bör ses över. 
KS 2  

Naturvård    
VATTENDRAG 
Planerat: Ett restaureringsprojekt med syfte att 
säkerställa de biologiska värdena i några 
strömmande vatten startar under år 2001.  
 

 
FN 

 
1 

 
2001-
02 

4,2 milj

- Provfiske bör utföras i några vattendrag 
där förekomsten av öring är osäker. Om 
provfiskeresultatet visar att det är 
motiverat vidtas åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för öringpopulationen. 
Dessa vattendrag är Kvarndalsbäcken, 
Tjärnsälven och Horssjöbäcken. 

FN 2 2003-
04 

50 000

- Kommunen verkar för att slåttermarken FN 1 Från 
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intill Horssjöälven hävdas kontinuerligt 
av privata markägare eller genom 
kommunens försorg. 

2002 

 STRANDÄNGAR 
Pågår: Kommunen fortsätter arbetet med att 
restaurera strandängar i kommunen. Avtal om 
hävd tecknas med markägare och djurhållare. 
 

 
FN 

 
1 

 
2001-
05 

Planerat: Uppföljning av hävdstatus och effekter 
på fågelfauna och jordlöpare görs vart 3:e 
respektive vart 5:e år. 
 

FN 2 löpan
de 

25 000 per 
tillfälle

MYRMARKER 
• Kommunen bör anlägga en spångad 

rundslinga och ett mindre fågeltorn på 
någon av de mest värdefulla mossarna för 
att ge allmänheten möjlighet att uppleva 
mossemiljön. 

 
FN 

 
3 
 
 

 
senas
t 
2010 

100 000

• En fågelinventering bör utföras för att 
kartlägga fågellivet på myrarna inom 
kommunen. 

FN 2 2005 50 000

SUMPSKOGAR OCH STRANDSKOGAR 
Pågår: Kommunen fortsätter sitt arbete med 
säkerställande av strandskogar längs Ölman, 
Vänerstranden, Klarälvsdeltat, Prostgårdsälven 
och norra Norsälven i samarbete med bland annat 
skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen. 
 

 
FN, Lst, 
SVS 

 
1 

 
löpan
de 

Planerat: Inom ramen för LIP-projektet om 
vattendrag som startar 2001 ska kommunen 
tillsammans med skogsvårdsstyrelsen informera 
och engagera markägare längs de vattendrag som 
ingår i projektet om markanvändningens 
betydelse för vattendragen och hur markägarna 
kan få naturvärdena i och kring ”sitt” vattendrag 
att bevaras och utvecklas. 
 

FN 1 2001-
02 

• De mest värdefulla strand- och 
sumpskogarna på kommunalägd mark bör 
avsättas för naturvårdsändamål. 

 

FN 1 2003 

SMÅVATTEN 
• Kommunen bör medverka i tillskapande 

av minst 3 lämpliga groddjursdammar. 
Dammarna ska företrädesvis grävas i 
sådana områden där det redan finns 
värdefulla dammar i närheten för att 
underlätta spridning av groddjur mellan 
dammarna. 

 
FN 

 
2 

 
Senas
t 
2005 
 

75 000

• Följande fem dammar restaureras för att FN 2 Senas 100 000
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förbättra förhållandena för större 
vattensalamander: 
- Björbykullen 
- Skål 
- Lindrågen 
- Mosstorp 
- Lilla Vänsberg 

 

t 
2006 

• Uppföljande inventeringar av småvattnen 
bör ske vart 5:e år. 

 
FN 

 
1 

 
2004- 50 000

• Mer öppna vattenytor bör tillskapas inom 
det vattenfattiga I2-området för att gynna 
fauna och rekreationsvärden. 

 

FN 1 2002-
05 

100 000

VÄNERSKÄRGÅRDEN 
Planerat: De uppväxtområden och 
vandringsvägar för fisk som är särskilt viktiga 
restaureras och hålls öppna enligt skötselplan för 
Vänerstranden. 
 

 
FN 

 
2 

 
2002- 100 000

• Kommunen verkar för att befintliga 
reservatsbestämmelser och avgränsningar 
ses över, utvärderas och revideras vid 
behov 

FN,Lst 2  

• Kommunen ska för att hindra 
igenväxning av fågelskär medverka i 
röjningar av skären för att gynna 
fågellivet. 

FN 1 2003- 20 000

DELTAN 
Planerat: Åtgärder för att utveckla 
Klarälvsdeltats naturvärden genom restaurering 
av betade strandängar, tillskapande av 
vassmosaiker och gynnande av löv i skogarna 
inom Klarälvsdeltat genomförs inom ramen för 
ett LIP-projekt under 2001-2002. 
 

 
FN 

 
1 

 
2002-
03 

2,4 milj

SJÖAR 
Planerat: Årlig vasslåtter ska genomföras i 
Kroppkärrsjön enligt särskilt framtagen 
skötselplan. 
 

 
FN 

 
1 

 
löpan
de 

20 000/år

ÖVRIGA VATTENMILJÖER 
• För våtmarkerna vid Herrön (påbörjat) och 

Södra Barsjön utarbetas skötselplaner och 
restaureringsåtgärder genomförs för att öka 
områdenas naturvärden. 

 
FN 

 
Herrön 1 
Barsjön 2 

 
2003 
2005 

Friluftsliv och turism    
ÖVERGRIPANDE 
Pågår: Turismen på Jäverön utvecklas. 

 
FN,BN, 
TEN-gp 

 
2 

 
2001-
03 
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• Kommunen bör inrätta en ny tjänst för att 
utveckla sportfisket och båtturismen i 
kommunen. Turismen kan utvecklas 
genom förbättrad tillgänglighet, 
serviceanläggningar, biotopvård, 
information och skyltning samt samarbete 
med grannkommunerna och Föreningen 
Vänerland. Bl a kan nya båtturer i norra 
Vänerskärgården initieras, t ex till 
Skutberget och nya bryggor anläggas t ex 
vid Tynäsudden, Hammarö. Dessutom 
fullföljs det påbörjade arbetet med 
inrättande av kommunfiskekort. 

 

KS∗, FRN 1 2005 ∗Handlägg
s 
av turism- 
ansvarig 
nämnd 

BÅTLIV - PASSAGERARBÅTAR 
• Kommunen bör främja utökad sight-

seeingverksamhet samt reguljär 
passagerartrafik med båt i Klarälven och 
Vänerskärgården genom att ge en 
förlustgaranti till en eller ett fåtal 
avtalspartners.  

 

 
KS∗ 

 
1 

 
2003- ∗Handlägg

s 
av turism- 
ansvarig 
nämnd 
 

• En eller flera angöringsmöjligheter för 
passagerarbåtar bör anordnas i skärgården 
öster om Karlstad, exempelvis vid 
Jäverön och/eller Kärrholmen. 

 

FN 2 2005 

• En bättre tilläggsplats vintertid för 
passagerarbåtarna bör ordnas. Före detta 
KMW-kajen vid Lamberget utreds som 
en möjlig lokalisering. 

KS 3  

FRITIDSBÅTAR 
Pågår Kommunen informerar privata båtägare 
om påverkan på vattenmiljön från olika typer av 
motorer etc. 
 

 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 

Planerat: En ny och utförligare undersökning av 
påverkan av giftiga båtbottenfärger i Karlstads 
småbåtshamnar utförs. 
 

MHN 3 2003-
04 

• Kommunen bör främja uppstartandet av 
uthyrningsverksamhet av småbåtar, 
kanoter, ekor och motorbåtar för t ex 
fisketurer på Vänern. 

 

KS∗ 2  ∗Handlägg
s 
av turism- 
ansvarig 
nämnd 

• Ett sätt att utveckla småbåtsturismen i 
staden vore att starta projektet 
”Solakanoten” (jfr Solacykeln) med 
uthyrning av kanoter i centrala Karlstad 
för dagsturer på egen hand i deltaområdet.

Social- 
och arbets- 
marknads- 
nämnden 

2  
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• Landstigning med kanot eller annan mindre 

båt möjliggörs vid fler strandpartier i 
deltaområdet genom att en del vass och sly 
röjs bort. Dessa platser blir även tillgängliga 
för fritidsfiske från stranden. 

 

FN, TEN-gp 2 2002 

• Slussning i pråmkanalen mitt i Karlstad bör 
möjliggöras för allmänheten genom att en 
slussvaktare sommaranställs av kommunen. 
Ytterligare ett steg för att främja turismen i 
staden vore att upplåta slussvaktarstugan för 
ett slusscafé. Den nya möjligheten för 
allmänheten att ta sig båtledes mellan Inre 
hamn, CCC, Sandgrund och Residenstorget 
etc. bör samtidigt marknadsföras.  

 

TEN-gp 2 2002 

• En kaj där det är möjligt för större fritidsbåtar 
att lägga till bör anläggas i Karlstad. 
Kalvholmens västra strand utreds som möjlig 
lokalisering. 

 

TEN-gp 3 2003 

• Skyltningen till de befintliga 
sjösättningsramperna bör förbättras. 

 

FRN 1 2001 

• Utmed kanotlederna i Alstersälvens system 
och i Norsälven bör en översyn göras över 
upptagnings- och isättningsplatser för kanoter 
på regleringsdammarnas respektive sidor och 
om behov finns utförs förbättringar och 
skyltning. Utmed kanotleden från Molkom till 
Vänern iordningställs två eller tre vindskydd 
på lämpliga platser. 

 

FN, FRN 3 2003-
05 

• Kommunen ser över sitt båtinnehav och byter 
ut alla äldre 2-taktsmotorer mot 
miljövänligare alternativ. 

 

TEN, FRN 1 2003- 

• En inventering av Karlstads småbåtshamnar 
bör genomföras av kommunen som 
uppföljning av inventeringen 1994. 

 

MHN 2  

FRITIDSFISKE 
• Fler strandområden bör göras tillgängliga för 

fritidsfiske genom att vass och en del sly och 
buskar röjs bort, framför allt för vitfiskmete i 
Klarälvens deltaområde samt i 
Lambergstjärnet, Rudstjärnet och utmed 
Klarälven vid Skåre och Almars färjeläge. 
Några platser görs handikappanpassade. 
Platser som iordningställs för fisket kan även 
fungera som landstigningsplatser för kanoter 
och andra mindre båtar. 

 

 
FN, TEN-gp

 
2 

 
2002- 
03 
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• Göspiren på Kalvholmen iordningställs 
genom uppstädning av skrot, förbättrad 
skyltning samt anläggning av vindskydd och 
eldstäder. 

 

TEN-gp,FN 3 2004 

• Inventeringar av fiskbestånden i småsjöarna i 
deltaområdet bör genomföras. 

 

FN 3 2010 25 000

• En analys av den inplanterade ädelfisken i 
Sandbäckstjärnet bör göras för att klargöra 
om den kan rekommenderas som föda. Skulle 
resultatet visa på motsatsen bör en 
omprövning av put-and-take-fisket göras och 
förslag på en alternativ put-and-take-sjö i 
Karlstads närhet tas fram. 

 

MHN, FN 2 2003 

BAD 
Planerat: Bästa metoden för att förbättra 
badvattenkvalitén vid Sundstatjärnet utreds. Åtgärder 
som kan bli aktuella är omledning av dagvattnet och 
inpumpning av älvvatten. En översyn görs av 
avloppssystemen från badhus och skola i anslutning 
till sjön. 
 

 
TEN.gp 

 
1 

 
2002-
03 

• Fritidsförvaltningen initierar en inventering 
av samtliga kommunala badplatser med syfte 
att förbättra kvalitén med avseende på: 

- vattenkvalitet 
- omklädningsmöjligheter 
- toaletter 
- strand/gräsmatta 
- lekredskap 
- badtrygghet m.m. 

 

FRN 1 2002 

• Badplatserna vid Ilandasjön, 
Örsholmstjärnet, Killstad, Bottenviken och 
Skutberget vid Skutbergets motionscentral 
bör förbättras genom något utökad 
vassröjning. 

 

FRN 1 2003- 

• Gränsen mellan utrymmet fär badande och 
utrymmet för  vattenskidåkare vid 
Örsholmstjärnet bör göras tydligare. 

 
 

FRN 1 2003 

• Ytterligare badplatser görs tillgängliga för 
allmänheten under förutsättning att höga 
naturvärden ej tar skada. Bland annat bör 
kommunen utreda behovet av en kommunal 
badplats i Vålbergsområdet samt inrätta en 
kommunal badplats vid sjön Alstern, antingen 
vid udden vid Steffens minne eller strax söder 
om sjöns utlopp. 

 
 

FRN 3 2004 
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• I Lambergstjärnet bör vattenprover tas för att 
kontrollera vattenkvalitén, eftersom denna är 
dåligt känd. Om resultatet är 
tillfredsställande undersöks möjligheten att 
anlägga en enkel badplats. I vilket fall bör en 
upprustning av omgivande parkmark, främst 
på västsidan, genomföras. 

 

TEN-gp, 
MHN 

2 2003 

STRÖVOMRÅDEN 
Pågår: Verksamheten vid Skutbergets friluftsområde 
utvecklas. 
 

 
FRN 

 
1 

 
2003-
05 

Planerat: Tillgängligheten för allmänheten till 
Klarälvsdeltat förbättras inom ramen för ett LIP-
projekt som påbörjas under 2001. 
 

FN 1 2001-
02 

2,4 milj

Planerat: Vid Nygårdskällan förbättras 
tillgängligheten för allmänheten genom 
iordningställande av en vandringsstig och uppförande 
av informationsskyltar bl a för att åter göra det 
möjligt att ”dricka brunn” på platsen. 
 

FN 1 2001-
02 

25 000

Planerat: En plan skall tas fram för skötsel av 
Klarälvens vegetation och stränder med syfte att hålla 
området attraktivt som närrekreationsområde och för 
stadsbild. 

FN 1 2002 

• En lång vandringsled utmed vatten skulle 
lämpligen kunna anläggas genom att de 
befintliga lederna Frödingleden och 
Molkomsleden binds samman. 

 

 
FN 

 
2 

 
2003- 
04 

• Ytterligare strandinventeringar bör 
genomföras för att kartlägga attraktiva 
strövområden för det allmänna friluftslivet i 
de områden där kunskapen i dag är dålig. I 
första hand kompletteras med N. Barsjön, 
Norra och Södra Mosaren, Suttertjärn, Lilla 
och Stora Böckeln. I andra hand inventeras 
Sjöstadtjärnet, Samtorpstjärnet, 
Åstorpstjärnet, Skarsjön och Svinsjön och 
deras koppling till kulturmarkerna runt 
omkring. I tredje hand kompletteras även med 
Farsjön och de övriga småtjärnarna vid 
Rudsheden för att göra inventeringen mer 
fullständig. 

 

FN 3 Senast 
2010  

• Byalaget Älvan arbetar för att området kring 
Älvsbacka kyrka och badplatsen i Östra 
Örten utvecklas till en utgångspunkt för 
friluftsliv och turism i Älvsbacka. Förslag på 
åtgärder därifrån är att iordningställa 
parkeringen, anlägga 4-5 sittgrupper, sätta 
upp vägvisare vid vägen och en 
välkomsttavla till Älvsbacka med 
information om olika aktiviteter i området 

FN 1 2003 
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samt röja sly och hålla i ordning mellan 
vägen, kyrkan och badplatsen. Dessutom 
finns behov av ett vindskydd vid 
Gräsmångens västra strand på någon av 
uddarna mellan utloppet och Gällsviken. 
Kommunen bör stödja de lokala initiativ 
som finns för att utveckla bygden. 

 
• Rudstjärnet bör restaureras och 

iordningställas som närrekreationsområde. 
Sjöns djup och vattenkvalitet undersöks. 

 

TEN-gp, 
MHN 

2 2004-
05 

• Genomförd vassröjning i Molkomssjöns norra 
del bör vid behov att upprepas. 

 

FN 1 löpan
de 

• Tillgängligheten till sjön Gapern för allmänt 
friluftsliv bör förbättras genom att 
parkeringsmöjligheter och 
angöringsmöjligheter anordnas på några 
platser utmed stränderna, bl a upprustas 
bilrastplatsen vid Långviken. 

 

FN 1 2001 

• Verksamheten vid kommunens friluftsgård 
Solbacken vid Östra Örten bör utvecklas. 

 

FRN 1 2003 

INFORMATION 
Pågår: Ett Naturum med information för allmänheten 
om naturen i Klarälvsdeltat uppförs i anslutning till 
Mariebergs strandängar och Mariebergsskogen. 
 

 
MS 

 
1 

 
2001 

• En turistguide inklusive en kommuntäckande 
karta med samlad information om 
friluftsaktiviteter inom Karlstads kommun, 
där vattenanknutna aktiviteter utgör en 
väsentlig del, bör tas fram. 

 

KS∗ 1 2004 ∗Handläggs 
av turism- 
ansvarig 
nämnd 

Kulturmiljövård    
Planerat: Vattenanknutna forn- och kulturlämningar 
på mark som kommunen äger skall finnas 
dokumenterade hos kommunen och skötas så att de ej 
av misstag kommer till skada genom exploatering 
eller igenväxning. 
 

FN 2 2001-
02 
löpan
de 

• Kommunen skall aktivt jobba med att bevara 
värdefulla kulturmiljöer, t ex att återskapa, 
bevara och hävda våtmarker. 

 

FN 1 löpan
de 

• Dykdalberna i Klarälven och Norsälven bör 
underhållas så att de inte förfaller. 

 
 
 
 
 

KN 
FN 

2 2003- 
05 
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• Informationsskyltar sätts upp i centrala 
Karlstad om några intressanta 
vattenanknutna kulturlämningar, t ex 
stockbåten i Sundstatjärnet, vraket som 
eventuellt skapat Sandgrundsudden och 
dykdalberna i Klarälven. 

 

KN 2  

Vattennära bebyggelse    
Pågår: I Stodenetjärnet vidtar kommunen åtgärder 
med syfte att begränsa skrattmåskolonin i området. 
Vassen har frästs bort i delar av sjön och 
skrämselförsök skall utföras i samband med fåglarnas 
etablering inför häckningssäsongen. 
 

TEN-gp 1 2003 

Planerat: En skötselplan för Torpnoret tas fram som 
bl a innehåller åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. 
Till att börja med tas prover och hydrologin 
undersöks. Därefter ökas eventuellt vattenutbytet med 
Klarälven och dagvattenutsläpp samt bräddavlopp 
från spillvattennätet åtgärdas. Skötselplanen ska även 
omfatta vasskötsel och åtgärder för att gynna 
bågsäven i noret. 
 

TEN-gp 
TEN-va 
FN 

1 2003 

Planerat: En skötselplan för Skårenoret tas fram med 
syfte att förhindra översvämningar utmed noret i 
samband med högt vattenstånd i Klarälven samt 
förbättra vattenkvalitén och genom vegetationsskötsel 
gynna bågsäven. 

TEN-gp 
FN 

1 2003- 
04 

 
Planerat: Vid området Alhaget utmed Klarälvens 
västra strand vidtas åtgärder för att minska mängden 
mygg i närheten av de boende. Detta skall dock ske 
med hänsyn tagen till sumplövskogarnas höga 
naturvärden. 
 

 
FN 

 
1 

 
2001 

• I samband med den hydrologiska 
undersökningen av Torpnoret bör även 
möjligheten att förbättra vattenomsättningen i 
Ilandasjön utredas. 

 

TEN-gp 1 2003 

Dricksvatten    
VATTENKVALITET – HÄLSOASPEKTER 
Pågår: EUs ramdirektiv för vatten kommer att 
medföra skärpta krav från Livsmedelsverket med 
avseende på fluoridhalt i vatten. En utredning har 
påbörjats om vad detta kan innebära för Ulvsby och 
Väse vattenverk där fluoridhalten är hög. 
 

 
TEN-va 

utredning 
1 

 
åtgärder 
        1 

 
2002 
 
 
2003- 
04 

ca 250 tkr

ca 2 milj

• Kontrollprogrammen för de kommunala 
vattenverken ska ses över. 
- Hynboholm 
- Sörmon 
- Härtsöga 
- Sandtorp 
- Ulvsby 

TEN-va  
 

1 
2 
2 
2 
2 

 
 
2003 
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- Väse 
       -      
Älvsbacka 
 

2 
2 

ENSKILDA VATTENTÄKTER 
Kommunen ska kartlägga vilka större enskilda (> 50 
pe) vattentäkter som finns i kommunen och dessa 
säkerställs som vattenskyddsområden. 
 

 
MHN ,Lst 

 
1 

 
2003-
06 

SKYDDSOMRÅDEN 
• Karlstads kommun ska verka för att Sörmon 

och Brattforsheden pekas ut som områden av 
riksintresse för dricksvattenförsörjning. 
- Sörmon (pågår) 

             -     Brattforsheden 
Tidpunkten beror på när miljöbalken ändras. 

 
TEN-va 

 
 
 
 

1 
3 

 
 
 
 
(03) 
 

• Samtliga befintliga skyddsområdens 
avgränsningar och skyddsföreskrifter ska ses 
över och förbättras. 
- Sörmon  
- Hynboholm  
- Härtsöga (förslag till nytt område finns) 
- Sandtorp 
- Törne (pågår) 
- Mellerudstorp (pågår) 

 

TEN-va, 
KG, MHN, 
Lst 

 
 
 

1 
1 
2 
3 

 
 
 
02-07 
01-06 

• Nya skyddsområden ska tillskapas för de 
kommunala vattentäkter som idag är utan.  
- Sörmons råvattenintag (pågår) 
- Ulvsby 
- Väse 
- Älvsbacka 

             -      Samtliga vattentäkter 

TEN-va, 
MHN, Lst 

 
 

1 
2 
2 
3 
 

2001-
06 
 
 
 
 
senast 
2010 

• Beredskapsplaner för vattenskyddsområdena 
ska ses över och nya tas fram där behov finns.
- Sörmon  
- Hynboholm 
- Törne 

Dessutom bör beredskapsplanerna regelbundet 
prövas. 

TEN-va, 
KG 

 
 

1 
2 
 

 
 
2001 
 
 
löpan
de 
 

• Skyltningen av vattenskyddsområden ska ses 
över. (Sörmon, Törne och Hynboholm i första 
hand). 

 

TEN-va, 
KG 

3  

• Kommunen ska verka för att Vägverket får 
till stånd de skyddsåtgärder som är planerade 
utmed E18 vid Sörmon. Beredskapsövningen 
pekade på angelägenheten av en tidigare 
omläggning av E18, alternativt att ett 
omfattande skydd byggs längs vägen för att 
förhindra att last med farligt gods når 
grundvattnet i händelse av olycka.  

 

TEN-va, 
TEN-gp 

1  
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DRIFTSÄKERHET 
• En handlingsplan för agerande vid uppkomst 

av förorening vid råvattenintag i Kattfjorden 
ska tas fram. Utredningen påbörjades 2002.  
- Eventuellt införskaffas en reservpump.  

 

 
TEN-va 

 
1 
 
 

2 

 
2003 

KATASTROFBEREDSKAP 
• Planer för nöddistribution ska tas fram. 

Kontroll av befintliga resurser bl a i form av 
tankar ska ske. 
-    Lista över prioriterade abonnenter tas fram 
av VA-verket. 

 

 
KRF, 
 
 
TEN-va 
MHN 

 
2 
 
 

1 

 
 
 
 
2002 

• Kommunen ska verka för förbättrad 
beredskap för sjukhusens vattenförsörjning, 
förslagsvis egen reservoar. 

 

TEN-va, 
Landstinget 

2  

• Vid upphandling av nya vattentankar till 
Räddningstjänstens lastväxlare bör man 
överväga fördelen med material i rostfritt stål.

 

KRF 2  

FRAMTIDA ÖKAD KAPACITET 
Pågår: Möjligheten att använda Östra Sörmon som 
reservvattentäkt utreds vidare, inklusive hur detta kan 
göras utan att hota sandödlepopulationen i området. 
Infiltrationsförsök under 2002. 

TEN-va, 
FN 

1 2002 

LEDNINGSNÄT 
Pågår: Arbete pågår för att ta fram bättre rutiner och 
beslutsunderlag för prioriteringar av drift- och 
underhållsarbetet på ledningsnätet (Projekt VABAS-
DUF). 
 

TEN-va 2 2001 

Pågår: Där så är möjligt försöker man tillskapa 
rundmatningar på ledningsnätet för att slippa problem 
med grova ändledningar. 
 

TEN-va 3 löpan
de 

Pågår: Antalet brandposter på nätet kommer på sikt 
att minskas och dimensioner på ledningsnätet att ses 
över. Brandposterna har tilldelats en prioritet där 
lägsta prioritet innebär att brandposten kan tas bort - 
samråd brukar ske mellan VA-verket och 
Räddningstjänsten. Arbetet påbörjas när hydrauliska 
datormodeller tagits fram för resp. område. 
 

TEN-va, 
KRF 

2  

• En översyn ska göras av vattenledningsnätet i 
de distributionsområden där utläckagen är 
stora. 

 

TEN-va 3 löpan
de 

• Ledningsnätsmodeller i beräkningsprogram 
för simuleringar av åtgärder i ledningsnätet 
ska byggas upp och en koppling mellan 
beräkningsprogrammet och 
debiteringssystemet sker.  
- Karlstad tätort 
- Vålberg 

TEN-va  
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
2002-
2004 
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   -     Molkom 
   -     Skåre 
   -     Väse, Ulvsby 

1 
2 

2003 
2002 
2005 

• En uppdelning av den faktiska förbrukning i 
Nyedsområdet bör göras för att kunna 
använda siffrorna i utläckageberäkningar som 
idag kan vara missvisande. 

 

TEN-va 3 2002-
03 

Kommunalt avloppsvatten    
RENINGSVERKEN 
Pågår: Driftsinstruktioner ska tas fram för  Ulvsby 
reningsverk. 
Ombyggnad av Väse reningsverk 
 
 

 
TEN-va 

 
1 
 

1 

 
2003 
 
2002-
03 

Pågår: Otillåtna utsläpp från industriell verksamhet 
till spillvattennätet spåras. 
 

TEN-va, 
MHN 

1 löpan
de 

SPILLVATTENNÄTET 
Pågår: Arbete pågår för att ta fram bättre rutiner och 
beslutsunderlag för prioriteringar av drift- och 
underhållsarbetet på ledningsnätet (Projekt VABAS-
DUF) 

 

 
TEN-va 

 
2 

 
2001- 

Planerat: Dagvattenseparering kommer att drivas över 
hela Karlstad – område för område - för att minska 
mängden dagvatten till reningsverken. Nu inplanerade 
områden för dagvattensepareringskampanjer: 

- Herrhagen, kompletteringar 
- Skattkärr 
- Romstad, Strand, kompletteringar 
- Gökhöjden 
- Kroppkärrssjön, kompletteringar 

       -     Älvenäs 
 

TEN-va  
 
 
 
 

1 
1 
2 
3 
1 

 
 
 
 
 
01-02 
01-03 
02-03 
03-04 
03-04 
2001 

• Komplettering med dagvattenledning ska 
utföras på sträckor där sådan saknas. 
Invallade områden vars dagvatten idag går på 
spillvattennätet skall ses över och 
dagvattenpumpstationer anordnas för att lösa 
avledningsproblemet, t ex 
- Älvkullen (pumpstation, 

ledningsutbyggnad) 
      -      Norrstrand (pumpstation) 
 

TEN-va 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 

1 

löpan
de 
 
 
 
 
 
2001- 
 
2004 

• Renovering av befintliga ledningar genom 
infodring med ”strumpa” ska genomföras för 
att minska mängden tillskottsvatten till 
reningsverken och risken för försämrad 
reningseffekt som följd.  

 

TEN.va 
 

 löpan
de 
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• Flödesmätningar ska genomföras för att 
”ringa in” områden där problem finns med 
stora inläckage av markvatten på ledningar t 
ex genom otäta fogar etc, t ex: 
- Vålberg 

       -     Skattkärr 
             -      Molkom, saneringsplan 

      -      Blombacka, Lindfors, saneringsplan 

TEN-va  
 
 
 

1 
2 

 

 
 
 
 
2001 
2002 
2002 
2003-
04 

• En översyn bör göras av samtliga 
pumpstationer, bl a för att se över 
pumpkapaciteten 

 

 3 2004 

• Mätmetoder för bestämning av bräddmängder 
bör förbättras för att ge en mer nyanserad bild 
av problemets storlek, då mängden i flera fall 
uppskattas grovt. 
- Kroppkärrssjön 
- Skattkärr 

       -     Lindfors 
 

TEN-va 1 
 
 
 

1 
1 
2 

2003 
 
 
 
2005 
2005 

• En uppdelning av den faktiska förbrukningen 
inom Nyedsområdet bör göras för att kunna 
använda siffrorna för inläckageberäkningar 
som idag kan vara missvisande. 

 

TEN-va 1 2002 

SLAMHANTERING 
Planerat: Kommunen informerar hushållen om vikten 
av att använda miljövänliga hushållskemikalier. Ett av 
kriterierna i slamöverenskommelsen är att hushållen 
endast ska använda miljömärkta produkter. 
 

 
MHN 
TEN-va 

 
1 

 
2002- 

• Alternativ till deponi måste hittas. Andra sätt 
att återvinna främst fosfor måste utredas om 
slamöverenskommelsen inte återupptas. 

        
 

TEN-va 1 01-05 

Enskilda avlopp    
Pågår: En jämförelse görs mellan fastighetsregistret 
och renhållningsverkets slamtömningsregister. 
 

TEN-re 2 2003 

Planerat: Åtgärdsprogram upprättas för de mest 
övergödningsbelastade vänervikarna, Dybottnen och 
Arnöfjorden, vilket även berör avsnitten jordbruk och 
övergödning. 

MHN 1 2003-
05 

• Miljökontorets register över enskilda avlopp 
bör kompletteras, då det idag finns en stor 
differens mellan detta och renhållningsverkets 
slamtömningsregister. 

 

MHN 1 2002-
03 

• En kontroll av enskilda avlopp där kunskap 
om standard saknas bör utföras. I första hand 
genomförs detta i områden där grundvattnet 
är mycket sårbart (framgår av SGU:s 

MHN 1 2001- 
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sårbarhetskarta) eller ytvattenrecipienten 
mycket föroreningskänslig (bl a kraftigt 
övergödda vatten, vatten som hyser känsliga 
arter eller vatten i närhet av badplats) samt i 
områden med stora arealförluster av fosfor 
(pekas ut i rapporten Skötselplan för 
Vänerstranden). 

 
• Μöjligheterna att ansluta enskilda avlopp för 

tätortsnära områden till kommunalt VA-nät 
utan att behöva utöka kommunens 
verksamhetsområde bör utredas. 

 

BN, MHN, 
TEN-va 

2 03-06 

Dagvatten    
Pågår: En dagvattenhanteringsplan för kommunen 
håller på att tas fram. 

- föroreningsberäkning för delområden i 
Karlstad 

       -     åtgärdsförslag för områden med hög   
              föroreningsbelastning 
 

TEN-va  
 

1 
 

1 

 
 
2001 
 
2003 

FÖRORENANDE VERKSAMHET 
Pågår: Information ges till kommuninvånarna om 
påverkan av och alternativ till fordonstvätt på gatan 
 

 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 

• Gränsvärden ska tas fram för hur höga 
metallhalter fastighetsägaren får släppa ut till 
dagvattennätet. 

 

TEN-va, 
MHN 

1 2003 

ANSVARSFÖRDELNING 
• En översyn bör göras av vilken avdelning 

inom Tekniska Verken – Gatu/Park eller VA-
verket - som skall ansvara för 
dagvattenhantering i form av diken, dammar, 
brunnar etc. 

 

 
TEN-va, 
TEN-gp 

 
1 

 
2003 

LOD 
• Lämpliga ytor för omhändertagande av 

dagvatten ska om möjligt identifieras och 
reserveras redan i de fördjupade 
översiktsplanerna. Uppföljning av behovet av 
ytor för dagvatteninfiltration skall sedan ske i 
efterföljande planprogram och detaljplaner. 

 

 
TEN-va 

 
1 

 
2001- 

DAGVATTENAVLEDNING - GATA 
• Möjligheten att plocka bort gators kantstenar 

för avledning i dike vid sidan istället för i 
dagvattenledning bör undersökas. 

 

 
TEN-va, 
TEN-gp 

 
2 

 
löpan
de 

• För rännstensbrunnar som ligger i gatumark 
bör en skötselplan tas fram där man med ett 
visst intervall går över och rensar brunnarna 
så att detta inte bara sker när problem redan 
uppstått. 

TEN-gp 2 2002 
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LEDNINGSNÄTET 
Planerat: Krav på separering av dagvatten kommer 
att drivas över hela Karlstad, stadsdel för stadsdel. 
Krav ställs också vid omläggning av ledningar i gata, 
vid bygglovsansökan av ny- eller om/tillbyggnation 
eller vid detaljplaneändring. (se avloppsvatten ovan) 
 

 
TEN-va 

 
 

 
löpan
de 

Vattenreglering    
Planerat: Ett restaureringsprojekt med syfte att 
säkerställa de biologiska värdena i några strömmande 
vatten påverkade av reglering startar under 2001. 
 

FN 1 01-02 4.2 milj

• Fisk- och bottenfauna bör inventeras i 
vattendrag påverkade av reglering. Om fisk 
vandrar upp i vattendragen eller om det finns 
stationära bestånd av strömvattenlevande 
arter som fragmenterats i delpopulationer 
skall dammar som saknar funktion eller höga 
kulturvärden, men utgör vandringshinder 
rivas. I sådana fall skall kommunen i 
samarbete med länsstyrelsen driva frågan om 
omprövning av gamla domar. 

 

FN, Lst 2 01-10 

• Kommunen bör se över befintliga dammar för 
att klargöra hur miljöanpassningar, som krav 
på minimitappning, fiskvägar etc., kan 
förbättras. Platser där kommunen idag känner 
till att regleringen bör ske med större hänsyn 
till andra intressen är Gräsmången, Östra 
Örten, Mangen och Prostgårdsälven. 

 

FN, Lst 2 2007 

• Kommunen bör se över befintliga 
sjösänknings- och invallningsföretag med 
målet att om möjligt återskapa värdefulla 
våtmarksområden som påverkats av reglering 

 
 

FN, Lst 3 2010 

Bevattning    
FRITIDSANLÄGGNINGAR 

Fritidsförvaltningen bör initiera en undersökning 
där möjligheten att använda sig av närliggande 
sjö/älv/å-vatten för bevattning utreds. 
 

FRN 1 2003 

BRANDSLÄCKNINGSVATTEN 
Pågår: Brandpostprojeketet som pågår i samarbete 
mellan räddningstjänsten och VA-verket fullföljs. 
 

 
KRF,  
TEN-va 

 
1 

 
löpan
de 

• Sjöar och vattendrag bör kunna utnyttjas av 
räddningstjänsten och platser för 
räddningstjänstens motorsprutor 
iordningställs vid strategiska ställen. 

 
 

KRF 2 löpan
de 
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• Finansieringsansvaret måste klargöras dels 
för vilken förvaltning som skall betala en 
utbyggnad av brandpostnätet vid 
nyexploatering och dels då VA-kollektivet 
inte har skyldighet att bekosta 
uppdimensionering av ledning eller nya 
ledningar för enbart brandsläckningsvatten. 

 

KS 1 2001 

Yrkesfiske    
Planerat: Kommunen skall röja vass i några vikar 
som är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk samt 
viktiga vandringsleder för fisken bör hållas öppna. 
 

FN 2 03-20 

Sjöfart     
SJÖFARTENS FUNKTIONALITET 

• En bättre tilläggsplats vintertid 
för bogserbåten Tingvalla bör 
ordnas. Före detta KMW-kajen 
vid Lamberget utreds som en 
möjlig lokalisering. 

 

 
KS 

 
3 

 

• För att förbättra för sjöfarten finns förslag 
på tre nya ankarplatser som bör märkas ut 
på sjökorten; en i Skattkärrsviken, en 
nordväst om Kärrholmen och en i 
Åsfjorden utanför Norsälvens mynning. 
Detta framförs till Sjöfartsverket. 

 

KS 3  

Transporter    
LANDTRANSPORTER 

- Räddningstjänstens räddningscontainer bör 
permanent placeras på en lastväxlare för att 
minska insatstiden och på så sätt möjliggöra 
en effektivare räddningstjänst. 

 

 
KRF 

 
1 

 
2002 1,3 milj

 SJÖTRANSPORTER 
• Samverkan ska inledas med 

grannkommunerna utmed norra Vänern för 
att klargöra intresset för inköp av 
räddningsutrustning och beredskap vid ev. 
oljeutsläpp. I första hand införskaffas följande 
hjälpmedel: 
- Ett lastflak med minst 500 meter länsor i 
stapelbara pallar som snabbt kan lastas om 
till båt och läggas ut vid behov.  

       -Utrustning att ta hand om olja i strömmande 
             vatten. 
 

 
KRF 

 
1 

 
2002 450 000

 
Planerat: En undersökning av påverkan från giftiga 
båtbottenfärger i Karlstads hamn genomförs i 
samband med undersökning av småbåtshamnarna. 
 

 
MHN 

 
3 
 

 
2005 
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Jordbruk    
Planerat: Med syfte att minska läckaget av 
näringsämnen från jordbruket ges rådgivning till 
brukare. Detta arbete prioriteras i tillrinningsområden 
till högt belastade sjöar och vikar och då främst i 
delområden där arealförlusten av näringsämnen har 
konstaterats vara hög. För vänervikarna pekas dessa 
områden ut i Skötselplan för vänerstranden. Övriga 
hårt jordbruksbelastade sjöar där åtgärder bör vidtas 
är  bl a Södra Hyn, Ilandasjön och Skårenoret-
Härtsögaån. 
 

MHN, Lst 1 2002- 

• Kommunen bidrar till att anlägga dammar 
och våtmarker i jordbrukslandskapet både för 
att hindra näringsläckage till vatten och för att 
gynna den biologiska mångfalden. 

 

FN, MHN 2 2005- 

Skogsbruk    
• För att åtgärda tidigare vattenpåverkan från 

skogsbruket ska Karlstads kommun verka för 
genomförandet av följande 
restaureringsåtgärder, i första hand inom det 
egna markinnehavet, men genom 
samarbetsprojekt även i övrig skogsmark: 

 

FN 1 2002- 

- Restaurera kantzoner genom att 
exempelvis ringbarka gran och på så vis 
gynna löv samt tillskapa död ved. En 
ekologiskt väl fungerande kantzon ska 
vara flerskiktad och rik på lövträd, gärna 
med en blandning av olika trädslag och 
ett stort inslag av buskar. Den får 
dessutom gärna ha gott om gamla träd 
och död ved. 

 

   

- . Avlägsna vandringshinder för fisk 
genom att lägga om fellagda vägtrummor 
samt ta bort hindrande ris och övriga 
hinder. Fiskvägar kan byggas förbi den 
typen av vandringshinder som inte går att 
avlägsna 

 

   

 
 

- Återställa flottledsrensade vattendrag 
genom att återföra sten till å- och 
bäckfåror och återskapa lämpliga 
lekplatser för fisk. 

 

   

- Restaurera eller anlägga våtmarker i 
områden där dikningsföretag har medfört 
förlust och fragmentering av våtmarker. 
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Täktverksamhet    
MASSHUSHÅLLNING 

• Tekniska Verken bör söka tillstånd enligt 
miljöbalken för att anlägga ytterligare en eller 
flera masshanteringsstationer i någon / några 
av kommunens kransorter. 

 

 
TEN-gp 

 
3 

 
2003 

NATURVÄRDEN 
• Grus- och sandtäkter inom kommunen 

inventeras med avseende på fågel-, groddjur- 
och insektsliv 

 

 
FN 

 
3 

 
Senast 
2010 

Värmeutvinning    
Planerat: Information ges till försäljare av 
värmepumpar och allmänheten om anmälningsplikten 
för anläggning av värmepumpar. 
 

MHN 2 löpan
de 

• De lokala hälsoskyddsföreskrifterna bör 
kompletteras med att tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden krävs för anläggning av 
värmepumpar inom skyddsområden för 
vattentäkter. 

 

MHN 2 2003 

Övergödning    
Planerat: Villaägare informeras om vilken 
vattenpåverkan gödselhantering kan leda till samt hur 
påverkan kan minimeras. 
 

MHN 1 2002- 

Planerat: Vass röjs i mynningen till några avsnörda 
Vänervikar för att förbättra vattencirkulationen. 
 

FN 2 2002- 

• En källfördelningsanalys, motsvarande den 
som gjorts för Vänerns vikar, bör göras även 
för övriga hårt näringsbelastade sjöar i 
kommunen. I första hand görs detta för 
Molkomssjön, Gapern och Alstern som alla är 
näringspåverkade sjöar med ett flertal 
påverkanskällor. 

 

MHN 1 2003-
05 

Åtgärdsplaner bör tas fram för att minska 
näringstillförseln i första hand till 
vänervikarna Dybottnen och Arnöfjorden 
samt de hårt belastade sjöarna Panken, Södra 
Hyn, Ilandasjön och Sundstatjärnet. I andra 
hand vidtas även åtgärder för att minska 
belastningen på vänervikarnan Lunnerviken, 
Bottenviken, Skattkärrsviken, Kattviken och 
Torsviken samt Alstern, Alstersälven, 
Sandbäckstjärnet, Kroppkärrssjön, Gapern, 
Molkomssjön och Skårenoret-Härtsögaån 

 

MHN 1 2003- 
05 
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• Vid de idrottsanläggningar där gödsling är 
nödvändig för verksamheten bör det 
kontinuerligt upprättas en tydlig miljö- och 
energidokumentation och en balans mellan 
dels hög kvalitet på gräsplanerna och dels en 
god hänsyn till miljö och energiförbrukning 
eftersträvas. 

 

FRN 1 2003 

Miljöfarlig verksamhet    
Pågår: Information ges till kommuninvånarna om 
påverkan av och alternativ till fordonstvätt på gatan. 
 

MHN 1 löpan
de 

Planerat: Miljöfarliga verksamheter som ligger 
utanför kommunens verksamhetsområdet för vatten- 
och avlopp, exempelvis industriområden i Molkom 
och Edsvalla, inventeras. 
 

MHN 1 2003 

Pågår: Genomgång görs av bensinstationernas 
dagvattenhantering. 
 

MHN 1  

• Standarden på villaoljetankar inom 
kommunen bör inventeras. 

 

MHN 2 2004- 

Förorenade mark- och vattenområden    
FÖRORENAD MARK 
Pågår: Arbetet med att inventera och identifiera 
potentiellt förorenade områden fortsätter.  
 

 
MHN, Lst 

 
1 

 
löpan
de 

Pågår: Redan kända objekt ska undersökas tillräckligt 
för att riskerna och behovet av saneringsåtgärder ska 
kunna bedömas. 
 

MHN, Lst 1 löpan
de 

DUMPNINGAR AV AMMUNITION 
Planerat: Kommunen verkar för och bevakar att 
militären tar fram kontrollprogram för Gapern och 
Sandbäckstjärnet för att man skall vara säker på att 
föroreningarna från den dumpade ammunitionen inte 
sprids. 
 

 
MHN 

 
1 

 
2002- 

Övriga föroreningar    
KVICKSILVER 
Pågår: Information ges till hushållen på följande 
punkter: 
 

 
TEN-re, 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 
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- Kvicksilverbatterier får inte åka med i  
             hushållssoporna till sopförbränningen 

- Samtliga kvicksilvertermometrar och droppen
       från den trasiga kvicksilvertermometern skall 
       lämnas in till en återvinningscentral. 

 

   

       -    Information till byggbranschen om hantering 
            av miljöfarliga produkter mm ges  
            regelmässigt i samband med rivningslov och  
            därtill hörande byggsamråd 
 

BN 1 löpan
de 

Pågår: Kommunen verkar för att förnyade kampanjer 
startas för att samla in kvicksilverhaltigt material och 
att åtgärder vidtas för att minska spridningen av 
kvicksilver. 
 

MHN 1  

Planerat: Inom Karlstads kommun ska det ske 
fortsatta, och om möjligt utvidgade, undersökningar 
av kvicksilverhalterna i fisk för att följa upp 
effekterna av vidtagna åtgärder. 
 

MHN 1 2003- 

VÄGSALT - KLORID 
• En uppföljning av resultaten från 

salthaltsundersökningarna i Kroppkärrssjön 
genomförs. 

 

 
MHN 

 
1 

 
2001- 

• Möjligheten att använda alternativa 
halkbekämpningsmedel bör utredas, i första 
hand för vägsträckor där det finns risk för att 
potentiella vattentäktsområden eller känsliga 
ytvatten påverkas negativt. Detta gäller t ex 
E18 över Sörmon och Törne, riksväg 63 över 
Brattforsheden och vägarna kring 
Kroppkärrssjön. 

 

MHN 1 2002- 

ORGANISKA FÖRORENINGAR 
• Mätning av organiska miljögifter, t ex PCB, i 

fisk eller någon annan vattenorganism bör 
ske regelbundet. 

 

 
MHN, LST, 
Vattenvårds 
Förbunden 

 
1 

 
löpan
de 

ANTIBAKTERIELLA MEDEL 
Pågår: En butiksinventering av produkter 
innehållande antibakteriella medel genomförs under 
våren 2001. 
 

 
KS, MHN,  
TEN-va 

 
1 

 
2001 

BEKÄMPNINGSMEDEL 
- Kommunen bör välja ut ett område där både 

risken för grundvattenpåverkan och 
användningen av bekämningsmedel är relativt 
stora, t ex Gravaområdet, och lägga upp ett 
program för att studera effekterna i miljön. 

 
 

 
MHN 

 
2 
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RADON och FLUORID 
Planerat: Kommunen går ut med information vart 5:e 
år till alla abonnenter som får sitt vatten från de 
nuvarande vattenverken i Väse eller Ulvsby.  
 

 
MHN, 
TEN-va 

 
1 

 
löpan
de 

Planerat: Kommunen informerar fastighetsägare med 
egen dricksvattenförsörjning via samtliga 
mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler 
(BVC) i kommunen om radon och fluorid i vatten 
och vikten av att provta sin vattentäkt 
 

MHN 1 löpan
de 

Planerat: Kommunen informerar allmänheten om 
radon och fluorid i vatten och vikten av att provta sin 
vattentäkt. 
 

MHN 1 2002- 

Översvämningar och skred    
FÖREBYGGANDE 
Pågår: En prognosmodell håller på att tas fram för 
Klarälven och ytterligare prognosticeringsmöjligheter 
ses över 
. 

 
TEN 

 
1 

 
2001- 

Planerat: Färjestadbäckens utlopp till Klarälven 
vidgas för att förhindra uppdämning i bäcken vid 
höga flöden. 
 

TEN-gp 2 2003 

• Kommunen bör ta fram riktlinjer för hur man 
ska hantera byggande i områden där risk för 
översvämning föreligger (cykelvägar som 
översvämningsskydd, hus med ”säkra” 
golvhöjder etc.). 

 

BN, TEN-
va, TEN-gp, 
KRF, MHN 

1 01-02 

• Lokala översvämningskartor ska tas fram 
utifrån den översvämningskartering SMHI 
gjort. 

 

TEN, BN, 
KRF 

1 01-02 

• En utredning bör göras för att klargöra om 
invallning av Skårenoret ska utföras och om 
det kan gå in under de kriterier som finns 
uppställda för det statsbidrag som kan sökas. 

 

TEN 1  

• Bräddledningar och dagvattenutlopp kan 
behöva förses med ventil för avstängning 
eller pumpningsmöjlighet i känsliga 
områden. 

 

TEN-va 2  

VID ÖVERSVÄMNING 
Pågår: Företag som har oljeavskiljare (verkstäder, 
fordonstvättar, bensinstationer etc.) uppmanas att 
kontakta ett slamtömningsföretag för en 
förebyggande tömning av avskiljaren. 
 

 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 
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Pågår: Villaägare med nedgrävda oljetankar som inte 
vet att tanken är förankrad i marken på korrekt sätt 
uppmanas att fylla tankarna med olja för att kraftigt 
minska risken för att tanken flyter upp. 
 

MHN 1 löpan
de 

• Högprioriterade uppgifter för kommunen att 
upprätthålla är : 
- trygg dricksvattenförsörjning  
- bästa möjliga avloppsrening och 

dagvattenhantering 
- framkomlighet på vägar 
- personsäkerhet i skredriskområden  

 

TEN-va, 
TEN-gp 
KRF 

1 löpan
de 

SKRED 
Pågår: En utredning av stabilitetsförhållandena 
utmed Norsälven pågår. 
 

 
TEN-gp 

 
1 

 
2005 

Sedimenteringsproblem i Klarälven    
• Ett konkret och kostnadsberäknat förslag på 

åtgärder i Klarälven ska tas fram. 
Vattenhastigheten och därmed 
transportkapaciteten i västra älvgrenen bör 
ökas genom att man försöker reducera 
cirkulärströmmarna norr om 
Sandgrundsudden.  

 

FN 1 senast
2003 

• För att begränsa sedimenttransporten och 
skydda värdefull mark och fastigheter bör det 
utredas var icke önskvärd, aktiv stranderosion 
förekommer längs Klarälven och insatser för 
att åtgärda detta föreslås. 

 

FN 1 2003 

• Innan några åtgärder utförs ska ett 
kontrollprogram upprättas. Efter att åtgärder 
utförts skall regelbundna mätningar utföras 
för att kunna följa både långsiktiga och 
kortsiktiga effekter. 

 

FN 1  2003- 
löpan
de 

Grundvattensänkning och vattenbrist    
• Ansvaret för hydrologiska aspekter på mark- 

och vattenanvändningen inom den 
kommunala planeringen bör tydliggöras och 
en ny tjänst inrättas för en person med 
geohydrologisk kompetens. 

 

FN 1 2004- 

Uppföljning    
MILJÖÖVERVAKNING 

• Ett förslag till kontrollprogram tas fram för 
kommunens ytvatten. 

 

 
MHN, Lst 

 
1 

 
2003-
05 
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• Ett övervakningsprogram tas fram för 
kontroll av kommunens 
grundvattentillgångar. 

 

MHN 1 2003-
05 

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER 
• En årlig uppföljning av vattenplanens mål 

och åtgärder redovisas i kommunens 
miljöredovisning. 

 

 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 

• Under början av varje ny mandatperiod ska 
en översyn av vattenplanen göras för 
bedömning av om det föreligger behov av en 
revidering. Detta sker med början av 
mandatperioden 2006-2010. EUs ramdirektiv 
för vatten kan dock komma att kräva en 
omarbetning av vattenplanen tidigare än så. 

 

MHN 1 löpan
de 

GIS-VERKTYG 
• Pågår: Ett användarvänligt GIS-verktyg med 

all den geografiska information som 
redovisas i vattenplanen samt ytterligare 
information ska färdigutvecklas och göras 
tillgängligt för berörda tjänstemän inom 
kommunen via programmet AutoKa-Vy. 
Informationen skall kontinuerligt uppdateras 

 

 
MHN 

 
1 

 
löpan
de 

UTBILDNING 
• När vattenplanen antagits av 

kommunfullmäktige anordnas ett 
heldagsseminarium kring dess innehåll för de 
som under arbetets gång ingått i 
referensgruppen (förvaltningschefer, 
representanter för icke kommunala 
myndigheter, grannkommuner och 
intresseföreningar). 

 

 
Mhn 

 
1 

 
2003 

• Nyanställda på berörda förvaltningar inom 
kommunen bör introduceras i befintliga 
dokument som vattenplanen. 

 

Alla 1 löpan
de 

• En populärvetenskaplig broschyr med 
anknytning till vattenplanen skall tas fram för 
utskick till alla hushåll i kommunen. 
Broschyren bör innehålla en sammanfattning 
av vattenplanens innehåll samt information 
om vad olika aktörer (hushållet, bilägaren, 
båtägaren, jordbrukaren, skogsbrukaren etc.) 
kan göra för att bidra till en hållbar 
hushållning med våra vattenresurser. 

MHN 1 2003 
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9. Ordförklaringar 
 
 
Avloppsvatten Gemensam benämning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och 

dräneringsvatten. 
 
Avrinningsområde Avgränsat område inom vilket avrinnande vatten rinner mot samma 

punkt. Området skiljs från angränsande områden av höjder, s k 
vattendelare. 

 
Biologisk mångfald Avser mångfald av arter, såväl som genetisk variation inom arterna 

samt mångfald på ekosystem/landskapsnivå. 
 
Blåstruktur Vattnet i stadsmiljön benämns som stadens blåstruktur på samma 

sätt som vegetationsbevuxna ytor benämns som grönstruktur. 
 
Bräddavlopp Anordning för avlastning vid höga vattenflöden i kombinerade 

avloppsledningar. Det kombinerade spill- och dagvattnet avdelas då 
dels som bräddvatten som orenat går ut till en recipient och dels 
som avloppsvatten i avloppsledningen. 

 
Buffertkapacitet  Ett mått på vattnets innehåll av syraneutraliserande ämnen och dess 

förmåga att motstå försurning 
 
Dagvatten  Regn och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor, t ex gator 

och takytor. 
 
Dagvattenseparering Dagvattnet separeras från spillvattnet och avleds antingen i separat 

ledning (duplikat system), öppet dike eller tas omhand lokalt. 
 
Duplikat avloppssystem System med dubbla ledningar, en för spillvatten och en för 

dagvatten. 
 
Dykdalber Konstruktioner stående i vattnet som bl a i Klarälven och 

Norsälven varit till hjälp för att styra timret vid flottning. 
 
Egenkontroll Företagens kontroll av efterlevnaden av givna tillstånd. Kontrollen 

utförs under eget ansvar och i enlighet med kontrollprogrammet. 
 
Fosforretention Förlust av fosfor från vattnet orsakade av processer som kvarhåller 

eller bortför näringsämnen, såsom sedimentation (näring läggs fast 
i bottensedimenten av t ex en sjö) och upptag i organismer  

 
FSC Forest Stewardship Council är en internationell oberoende 

medlemsorganisation som tagit fram riktlinjer för ett hållbart 
nyttjande av världens skogar. 
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Färgvärde Vattnets färgtal mäts genom att vattnets färg jämförs med en 
brungul skala av platinaklorid och är främst ett mått på vattnets 
innehåll av humus och järn. 

 
Förordnandevatten Vissa enskilda vattentäkter som ställs under särskild tillsyn av 

miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket innebär att vattenkvaliteten 
regelbundet ska kontrolleras. 

 
Hårdgjorda ytor Gator, takytor etc. från vilka i stort sett allt dagvatten rinner av 

direkt. 
 
Högsta kustlinjen Den högsta nivå som havsytan nått upp till i samband med den 

senaste istiden. 
 
Infiltration Vattnets inträngning i marken  
 
Kombinerat avloppssystem – System där dagvatten och spillvatten avleds i gemensam 
ledning. 

 
LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, dvs det tas omhand i det område där det 
bildas och behöver bortledas. 
 
Minimitappning Det lägsta flöde som alltid släpps förbi en regleringsdamm och får 

rinna i vattendragets naturliga fåra. 
 
Nyckelbiotop Ett kvalitetsbegrepp som avser skogsområden där man finner eller 

kan förväntas finna hotade arter, vilket ger områdena en avgörande 
betydelse, en nyckelroll, för den hotade och sällsynta delen av 
skogens fauna och flora. 

 
Nödutlopp  Anordning på spillvattenledning som träder i funktion endast vid 

driftstörning eller hög tillrinning orsakad t ex av inläckage. 
 
Personekvivalenter Omräkning av industriers belastning på reningsverk till antalet 

personer som belastningen motsvarar. Förkortas pe. 
 
pH   pH-värdet är ett mått på hur surt eller basiskt ett medium är. Skalan 

är logaritmisk, vilket innebär att pH 6 är 10 gånger surare och pH 5 
är 100 gånger surare än pH 7. 

 
Recipient  Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av dagvatten, 

bräddvatten eller renat avloppsvatten. 
 
Råvatten Vatten som används för beredning av dricksvatten. Kan vara både 

yt- och grundvatten. 
 
Rödlistad I Sverige finns en lista över alla arter, vars framtida överlevnad inte 

är säker, en s k rödlista. De mer eller mindre utrotningshotade arter 
som finns upptagna på listan betecknas som rödlistade. 

 
Sedimentering I vätska uppslammade partiklars nedsjunkande till botten. 
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Servisledning Anslutningsledning mellan fastigheten och va-verkets 
huvudledning. 

 
Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, industrier, service, anläggningar etc. 
 
Successionsstadier Ett naturområdes naturliga förändring över tiden, t ex från hygge 

till gammelskog eller igenväxningen av ett nytt strandområde som 
höjts upp ur vattnet, kallas succession och de olika tillstånden 
under processen för olika successionsstadier. 

 
Totalfosfor Summan av all fosfor i en bestämd vattenvolym, oavsett vilken 

form fosforn föreligger i. 
 
Totalkväve Summan av allt kväve i en bestämd vattenvolym, oavsett vilken 

form kvävet föreligger i. 
 
Tungmetaller Metalliska grundämnen med högt atomnummer, t ex kadmium, 

kvicksilver och bly. Till tungmetallerna hör biologiskt nödvändiga 
grundämnen såväl som grundämnen som kan ha giftverkan i 
mycket små koncentrationer. 

 
Vattendelare Höjdrygg eller annan geologisk bildning som skiljer ett 

avrinningsområde från ett annat. 
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10. Bilagor 
 
BILAGA 1 
KOMMENTARER TILL UNDERLAGSKARTAN FÖR 
GRUNDVATTENSKYDD I KARLSTADS KOMMUN 
 
Underlagskartan för grundvattenskydd (figur 1.2.2) är en temaprodukt som bygger på kartan 
”Grundvattentillgångar i Karlstads kommun” och jordartskartan över Karlstads kommun. 
 
Kartan är avsedd att utgöra ett beslutsunderlag vid den övergripande planeringen av 
markanvändningen i kommunen med hänsyn till skyddet av grundvattentillgångarna på såväl 
kort som på mycket lång sikt. Den ger en möjlighet att identifiera de viktigaste, potentiella 
riskområdena och vidta eller åtminstone planera lämpliga skyddsåtgärder. Sammanställd med 
uppgifter om t.ex. trafikförhållanden på vägarna, miljöfarliga transporter och hanteringen av 
miljöfarliga ämnen i kommunen kan man med detta underlag också genomföra riskanalyser 
och besluta om relevanta skyddsåtgärder. 
 
Med kartan och databasen som grund har kommunen även ett underlag vid lokalisering av 
miljöfarlig verksamhet, MKB-utredningar samt planering och genomförande av 
miljöövervakningsprogram. 
 
Underlagskartan för grundvattenskydd över Karlstads kommun visar infiltrationsförhållanden 
i jordlagren, var infiltrationen sker snabbt och var den sker mer långsamt. Av kartan framgår 
var viktiga grundvattentillgångar finns som kan ta skada vid eventuell infiltration av 
miljöfarliga ämnen. 
 
Färgsättningen är avsedd att fungera som ett enkelt signalsystem; röd färg visar områden med 
hög sårbarhet, grön färg områden med låg sårbarhet och gul färg visar områden med 
intermediär sårbarhet. 
 
Områden med hög sårbarhet är sådana där spridningen av föroreningar kan ske snabbt och där 
det finns stora grundvattenmagasin som kan skadas, t.ex. i en grusås, som inte har något 
överlagrande, tätande lerskikt. Områden med låg sårbarhet är sådana där spridningen av 
föroreningar till grundvattnet kan ske mycket långsamt eller inte alls, t.ex. sådana där 
förekommande grundvatten är skyddat av överlagrande, tillräckligt mäktig lera, samt områden 
utan större grundvattentillgångar. 
 
Kartan visar grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare och viktiga 
brunnsanläggningar. Den visar även sådana potentiella miljörisker som t.ex. bensinstationer, 
miljöfarliga industrier och avfallsanläggningar, samt inte minst vägnätet. Av detta kan man i 
stora drag utläsa vilka spridningsvägar som skadliga ämnen vid eventuella utsläpp i marken 
skulle följa. Till exempel från potentiella förorenings- 
källor mot kommunala vattentäkter. 
 
All grundvatteninformation är markerad med blå färg och de potentiella miljöriskerna med 
rödlila färg. Informationen om miljöriskfaktorerna bygger på uppgifter från miljökontoret vid 
Karlstads kommun. I sårbarhetskartans digitala version kan man genom att ”klicka” på 
symbolen få mer information om respektive objekt. 
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När underlagskartan för grundvattenskydd sammanställs med uppgifter om trafikförhållanden 
på vägarna, miljöfarliga transporter och hanteringen av miljöfarligt gods vid industrier kan 
detta underlag utgöra en grund för att kunna genomföra riskanalyser och besluta om relevanta 
skyddsåtgärder. 
 
Sårbarhetskartan bygger på den digitala grundvattenkartan över kommunen, vilken i sin tur 
bygger på digitalt geologiskt kartunderlag i skala 1:50 000, information från äldre 
grundvattenutredningar samt på nya, detaljerade mätningar med georadar och seismik, 
sonderingsborrningar och grundvattennivåmätningar. De sistnämnda utförda i såväl gamla 
som nydrivna observationsrör samt i inventerade brunnar. 
 

Infiltrationsförhållanden 
 
Beträffande de infiltrationshastigheter som angivits för infiltrationsbenägna jord- 
arter med viktig grundvattentillgång (röd färg) gäller dessa för den vertikala transporten av 
vatten från markytan ner till grundvattenytan. För de flesta oljor är hastigheten lägre (diesel 
0,5 − 0,2 x vattnets, tjockare oljor 0,01 − 0,001 x vattnets) och för t.ex. bensin är den högre 
(1,5 x vattnets). För den vidare transporten i grundvattenströmmens riktning är hastigheten 
direkt proportionell mot gradienten, d.v.s. grundvattenytans lutning. Vad gäller oljor kan, 
även om oljan själv rör sig mycket sakta i jordlagren, tillräckligt stora mängder lösa sig i 
vattnet för att ge dålig smak åt det och röra sig vidare med samma hastighet som vattnet. 
 
I infiltrationsbenägna jordarter med obetydlig eller utan grundvattentillgång (brun färg) kan 
föroreningar snabbt infiltrera i marken, men de bedöms inte kunna skada några större 
grundvattentillgångar i jordlagren. Däremot kan föroreningar snabbt spridas till, närbelägna, 
bergborrade brunnar. 
 
Det förekommer emellertid vissa partier av åsarna, viktiga infiltrationsområden (brun färg 
med röda prickar), där den underliggande berggrunden ligger så högt att det på dessa ställen 
inte finns några egentliga grundvattenmagasin. Man skulle kunna likna dessa höga berglägen 
vid bergöar som sticker upp ur omgivande grundvattenmagasin. I bland sticker de upp som 
hällar i markytan, men många gånger är de helt täckta av åsens sand och grus. De kan då 
konstateras endast genom geofysiska mätningar och borrningar.  
 
I dessa områden sker emellertid infiltrationen av nederbördsvatten lika effektivt som i andra 
delar av åssystemen. Det infiltrerade vattnet når bergytan och rinner snabbt av åt sidorna och 
ner i grundvattenmagasinen som omger dessa ”bergöar”. På samma sätt kan eventuella 
föroreningar nå grundvattenmagasinen. Dessa områden betecknas på sårbarhetskartan med 
brun färg med röda prickar för att ange att de är mycket sårbara trots att det inte finns några 
grundvattenmagasin just där. 
 
Risken för förorening av grundvattnet i områden täckta av lera kan i allmänhet anses vara 
mycket liten. I dessa kan emellertid torksprickor uppträda under torrperioder. Sådana sprickor 
kan maximalt nå 2 − 3 m under markytan. Genom sådana sprickor kan föroreningar snabbt 
tränga ner. Detta innebär att områden med mindre lermäktighet än ca 2 m inte kan betraktas 
som skyddade från infiltration av föroreningar uppifrån (ljusgrön färg). Man kan i allmänhet 
räkna med att lerområdena har en kantzon med en bredd av storleksordningen 10 − 50 m, 
ibland mer, inom vilken leran är tunnare än 2 m. 
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På kartan över Karlstads kommun har områden med mäktig lera (> ca 5 m) avgränsats 
(mörkgrön färg). I sådana områden torde grundvattnet vara fullständigt skyddat mot 
infiltration av föroreningar uppifrån. 
 
I områden med växlande infiltrationsförhållanden är infiltrationsbenägenheten i allmänhet vad 
man skulle kunna kalla normal. Dessa områden utgörs huvudsakligen av: 
 
1. Morän, där infiltrationshastigheten kan variera ganska mycket beroende på moränens 
sammansättning t.ex. hur stort lerinnehållet eller grusinnehållet är. I en sandig-moig morän, 
som det vanligen är fråga om i Karlstads kommun, kan infiltrationshastigheten vara av 
storleksordningen några millimeter till några decimeter per dygn. Om emellertid grusiga skikt 
förekommer kan infiltrationshastigheten lokalt vara högre. 
 
2. Berg i dagen, hällar. Här är infiltrationshastigheten helt beroende av hur pass uppsprucket 
berget är. Om hällarna är utan större sprickor är infiltrationen mycket liten, ofta ingen. Om 
hällarna är genomsatta av stora sprickor kan infiltrationshastigheten vara mycket hög. 
 
Generellt kan man emellertid säga att berggrundens allra största sprickor i allmänhet ger sig 
till känna i form av dalgångar, i allmänhet med förhållandevis mäktiga, skyddande jordtäcken. 
Det är vanligen också så att berggrunden är blottad uppe på höjderna, men jordtäckt i lägre 
belägna områden. Nästan varje höjdområde och varje vägskärning genom berg är potentiella 
riskområden för förorening av grundvattnet i berggrunden. Höjdområden är så gott som alltid 
inströmningsområden för grundvatten (grundvattenströmmen riktad nedåt). Även om det kan 
vara svårt att komma till rätta med föroreningar i berggrunden, är dess hydrauliska 
konduktivitet vanligen så låg att man för det mesta bör kunna räkna med att ha förhållandevis 
lång tid på sig för att vidta nödvändiga åtgärder, såvida inte föroreningen inträffat nära en 
vattentäkt. 
 
Våtmarker, dvs kärr och mossar, är oftast utströmningsområden för grundvatten 
(grundvattenströmmen riktad uppåt), varför man i allmänhet inte behöver befara någon 
förorening av grundvattnet på sådana ställen, men undantag finns. I vissa områden med 
mossar finns risk för förorening av grundvattnet, men mosstorvens hydrauliska konduktivitet 
är i allmänhet så låg att infiltration och spridning går mycket långsamt. I samtliga våtmarker 
är risken vanligtvis störst att föroreningar sprids med ytvattnet. 
 
 
Grundvattnets strömningsriktning 
 
Uppgifterna om grundvattnets strömningsriktning grundar sig på avvägda nivåer i 
observationsrör och brunnar, sonderingar, seismiska- och georadarprofiler. De har angivits 
endast i områden med större grundvattentillgångar. 
 
En grundvattendelare utgörs av en gränslinje mellan två intill varandra liggande 
grundvattenmagasin. Grundvattendelare utgör de högsta grundvattennivåerna i åssystemen. I 
princip rör sig grundvattenströmmen vinkelrätt från grundvattendelaren in mot och igenom 
det ena grundvattenmagasinet och med motsatt riktning genom det andra. 
 
Grundvattendelare kan vara fasta eller rörliga. Fasta grundvattendelare är vanligtvis betingade 
av höga berglägen, bergklackar som bildar fasta barriärer mellan två grundvattenmagasin. 
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Rörliga grundvattendelare i t.ex. en ås är betingade av att nederbörden, som faller över hela 
åsens yta, fyller på grundvattenmagasinen varvid grundvattennivån i åsen stiger. Någon stans 
kommer då grundvattnet att läcka ut. Detta utläckage sker vanligtvis mer koncentrerat i källor, 
där grundvattennivån sänks. Vid källorna är grundvattennivån som lägst. Detta betyder att det 
någonstans mellan två källor finns ett ställe där grundvattennivån är högst. Detta är 
definitionsmässigt grundvattendelaren. Om sanden och gruset i åsen är någorlunda jämnt 
fördelade utan några bergklackar eller andra barriärer kommer detta att vara en rörlig 
grundvattendelare. 
 
Om man vid en av källorna skulle anlägga en brunn och pumpa ut mer vatten än vad som 
normalt rinner ut i källan, d.v.s. sänka grundvattennivån ytterligare, kommer detta att påverka 
grundvattendelarens läge på så sätt att den förskjuts längre bort från den källa där man anlade 
brunnen. Detta kan jämföras med hur ett skred i lös sand griper allt längre bort från den plats 
där man gräver om man gräver allt djupare. På Brattforsheden har en grundvattendelare 
identifierats som bedöms vara rörlig. 
 
Utsläpp av miljöfarliga ämnen 
 
Vid utsläpp av miljöfarliga ämnen är risken för allvarliga skador på grundvattnet störst i de 
områden som markerats med röd färg. Här kan det vara nödvändigt att agera mycket snabbt 
för att förhindra omfattande och kostsamma skador. 
 
Kartan ger nu möjlighet att identifiera de viktigaste, potentiella riskområdena och vidta eller 
åtminstone planera lämpliga skyddsåtgärder.  
 
Med kartan som underlag har man även stöd för planering och genomförande av 
miljöövervakningsprogram vid anläggningar där mer diffust läckage eller andra mer eller 
mindre osynliga utsläpp kan förekomma. 
 
I ett akut läge kan man inledningsvis utgå från grundvattnets markerade strömningsriktning. I 
vissa fall kan det dock vara nödvändigt att känna till strömningsriktningen mer i detalj. Detta 
gäller t.ex. i närheten av grundvattentäkter, vilka kan påverka strömningsriktningen olika 
mycket beroende bl.a. på hur stora uttagen är. Man får emellertid räkna med att grundvattnet 
intill en brunn alltid strömmar mot brunnen. Då detta kan sägas gälla generellt har det inte 
markerats på kartorna. Detta innebär naturligtvis att man i allmänhet bör stoppa 
grundvattenuttagen i alla brunnar intill ett utsläpp av skadliga ämnen, och som skyddsåtgärd 
anlägga en saneringsbrunn eller motsvarande. 
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BILAGA 2 
BESKRIVNING AV RESPEKTIVE VATTENVERK 
 
Sörmons vattenverk 
 
Sörmons vattenverk är Karlstads kommuns största producent av dricksvatten. Cirka 90% av 
kommunens produktion sker här. Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Spånga och delar av 
Skåre försörjs med dricksvatten från Sörmoverket. Dessutom säljs dricksvatten till Hammarö 
kommun. Totalt försörjs ca 72 000 personer. Reningsprocessen sker genom konstgjord 
infiltration dvs ytvatten infiltreras genom sandlager och pumpas sedan upp som förädlat 
grundvatten. 
 
Grundfakta Sörmon 1999 

Grundvatten med 
ytvatteninfiltration 
(konstgjord infiltration) 

Typ av vattentäkt: 

60 411 i Karlstad och ca 12 
000 i Hammarö Antal personer anslutna: 

Produktion: 8 294 890 m3 per år 
Kapacitet: 9 500 000 m3 per år 

Natronlut, koldioxid, släckt 
kalk Använda kemikalier: 

Dricksvattnets pH-värde 8,3 (99-06-07) 
Dricksvattnets hårdhet: 2,7 °dH (mjukt vatten) 
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Figur B2.1. Distributionsområde för Sörmons vattenverk 
 
Råvatten och behandling 
Dricksvattnet produceras genom att råvatten d v s naturligt sjövatten, tas från Vänern i 
Kattfjorden på 9 meters djup. En pumpstation i Randviken pumpar vattnet vidare 3 km upp 
till Sörmons vattenverk. Sjövattnet är naturligt mycket mjukt och behöver bli hårdare, både 
för människors hälsa och för vattenledningarnas skull. Därför tillförs släckt kalk och 
koldioxid. Om vattnet inte innehåller tillräckliga mängder kalcium och magnesium avsöndras 
dessa ämnen ifrån ledningarna som då blir sköra, vilket ökar risken för vattenläckor.  
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Markinfiltration är nästa steg i reningsprocessen. Vattnet får sjunka genom sandlagren drygt 
40 meter till den naturliga grundvattennivån. Vattnet befinner sig i Sörmons marklager i 3-6 
månader innan det pumpas upp. Den konstgjorda infiltrationen har då skapat ett förädlat 
grundvatten, som kan fortsätta sin väg till hushållen.  
 
Natronlut doseras för att höja vattnets pH-värde. Det färdiga vattnet ska ha ett pH-värde 
mellan 7,5 och 9,0 vilket kan jämföras med sjövattnets medelvärde på 7,2 (år 1999).  
Det finns också möjlighet att dosera klor för att försvåra bakterietillväxten i ledningsnätet. För 
närvarande görs inte detta i och med att dricksvattnet i stort sett är bakteriefritt från början. 
Bakterierna har ingen möjlighet att växa till eftersom vattnet alltid har en låg och jämn 
temperatur samt är näringsfattigt. Senast klor användes vid Sörmoverket var 1992. 
 
Distribution - lågzon 
Från vattenreservoarerna på Sörmon rinner vattnet med självfall till Karlstad och Hammarö. 
Sörmon ligger nämligen på en höjd över havet av 107 meter, att jämföras med Vänerns 
vattenyta på ca 45 meter. I denna lågzon där pumpar alltså inte behövs, finns vattentorn vid 
Lamberget och Svinbäcken, båda med en höjd av 89 meter som högst, och en lågreservoar vid 
Ruds tryckstegringsstation. Flödet justeras med reglerventiler, som styrs av nivån i Lambergs- 
och Svinbäckstornen. Från dessa tre vattenmagasin strömmar sedan dricksvatten ut till 
huvuddelen av Karlstads hushåll. 
 
Distribution – högzon 
Tryckstegringstationen vid Rud pumpar upp vatten till högzonen, det vill säga den del av 
Karlstad som ligger på en högre nivå än Sörmons vattenverk. Högzonens vattenmagasin är 
vattentornet på Kronoparken, där vattennivån når 137 meter över havet som högst. 
Vattentornet förser ca 25 000 personer med dricksvatten. Bland annat får Alster, Skattkärr och 
Spånga sitt vatten från Kronoparken.  
 
Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 338 km långt inom distributionsområdet.  
Utläckage ur ledningsnätet inom Sörmons distributionsområde uppgår till ca 20 % eller 10,2 
liter/m ledning och dygn. (År 1999) 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Sörmon ”lilla”  1000 m3 
Sörmon ”stora” 5000 m3 
Svinbäckens vattentorn 2000 m3 
Lambergets vattentorn 4000 m3 
Kronoparkens vattentorn 3000 m3 
Skattkärrs vattentorn 300 m3 
Ruds lågreservoar 1500 m3 
 
Skyddsområde vattentäkten 
Infiltrationsanläggningar liksom övriga vattenförsörjningsanläggningar behöver skyddas mot 
förorening. Eftersom infiltrationsanläggningar består av både en ytvatten- och en 
grundvattendel krävs skyddsåtgärder av såväl råvattentäkt som grundvattentäkt. Ett 
skyddsområde har upprättats för grundvattendelen. En utredning pågår kring skyddet av 
ytvattendelen. 
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Mellerudstorps och Törnes vattenverk 
 

Vålberg- och Edsvallaområdet får sitt vatten 
från vattenverken i Mellerudstorp och Törne. 
Huvudman för dessa verk är Karlstad-Grums 
vattenverksförbund, som Karlstads och 
Grums kommuner äger gemensamt. VA-
verket köper dricksvatten av förbundet och 
distribuerar det inom Vålbergs och Edsvallas 
verksamhetsområden. Karlstad-Grums 
vattenverksförbund levererar även vatten till 
Grums kommun. Vattenverken är av typen 
grundvattenverk. Antal personenheter som 
förses med dricksvatten från dessa verk 
uppgår till 4595 inom Karlstads kommun 
och ca 7500 inom Grums kommun. 
 
Råvatten 
Råvattnet vid dessa verk har förhöjda värden 
av järn och mangan. 
 
 
 
 

Figur B2.2. Distributionsområde inom Karlstads kommun 
 

Varpnästjärnet

Varpnästjä

Norsälven

775 m

Grundfakta Mellerudstorps vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt 

Antal personer anslutna:  ca 12 100 (tillsammans med 
Törne) 

Produktion: 597 000 m3 per år (tillsammans 
med Törne) 

Kapacitet: 1 100 000 m3 per år  
Använda kemikalier: Natronlut 
Dricksvattnets pH-värde 8,2* 
Dricksvattnets hårdhet: 4,7 °∗Ηδ 
Byggår: 1956. Ombyggt 1976.  
 
 

Grundfakta Törne vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt 

Antal personer anslutna:  
ca 12 100 (tillsammans med 
Mellerudstorp) 

Produktion: 
597 000 m3 per år (tillsammans 
med Mellerudstorp) 

Kapacitet: 1 150 000 m3 per år  
Använda kemikalier: Natronlut 
Dricksvattnets pH-värde 8,2* 
Dricksvattnets hårdhet: 4,7 °∗Ηδ 
Byggår: 1949. Ombyggt 1965.  
* Uppgifterna hämtade från Karlstad-Grums vattenverksförbund 
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Ledningsnät 
Utläckage ur ledningsnätet inom Törne-Mellerudstorps distributionsområde uppgår till ca 
48,9 % eller 9,3 liter/m ledning och dygn (år 1999). 
 
Skyddsområden 
En revidering av föreskrifterna för vattenskyddsområdena pågår. 
 
 
 

Härtsöga vattenverk 
 
Vattenverket försörjer Härtsöga samhälle och tillsammans med Hynboholms vattenverk tätorten Skåre med 
dricksvatten. Verket är ett grundvattenverk. Tillsammans med Hynboholms vattenverk försörjer Härtsöga 
vattenverk 5880 personer med dricksvatten. 
 

Grundfakta Härtsöga vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt 

Antal personer anslutna:  ca 5 880 (tillsammans med 
Hynboholm) 

Produktion: 70 000 m3 per år 
Kapacitet: 500 000 m3 per år 
Använda kemikalier: Soda 
Dricksvattnets pH-värde 7,9 (99-04-20) 
Dricksvattnets hårdhet: 2,0 °dH  (mjukt vatten) 
Byggår: 1957 
 

Råvatten och behandling 
Råvatten tas som grundvatten ur 
marklagren som består av ett 
vattenförande lager med grus av en 
mäktighet av cirka 6 meter. 
Grundvattnet strömmar i sandlagret 
mot nordost. En naturlig vattenkälla 
finns belägen cirka 100 meter 
nordost om vattenverket.  
 
Råvattnet är ett mjukt vatten med ett 
pH-värde på ca 6,8. Soda tillsätts för 
att öka vattnets hårdhet för att ligga 
mellan 7 och 8, vilket är en fördel 
hälsomässigt. Dessutom minskar 
korrosionen på ledningarna om 
vattnet har en viss hårdhet 
 
 
 
 
 
 

Figur B2.3. Distributionsområde för Härtsöga och Hynboholms vattenverk. 
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Vattnet alkaliseras för att höja de låga järn- och manganhalterna. Detta sker genom att 
grundvattnet pumpas genom tryckfilter i vilka filtermassa (akdolit) tillsätts. Filtren spolas 
manuellt varannan vecka och vatten från filterspolningen leds ut till ett dike. Dricksvattnet 
renas från eventuella bakterier med hjälp av ultraviolett ljus  
 
Ett skyddsområde finns upprättat. 
 
Distribution 
Dricksvattnet pumpas ut på dricksvattenledningsnätet mot vattentornet i Skåre. 
Högtryckspumparna styrs av vattennivån i vattentornet i Skåre. 
 
Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 76,8 km långt inom distributionsområdet. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Hertsöga/Hynboholms vattenverks distributionsområdet 
uppgår till ca 22 % eller 3,4 liter/m ledning och dygn (år 1999). 
 
 
Hynboholms vattenverk 
 
Vattenverket försörjer Hynboholms samhälle och tillsammans med Härtsögas vattenverk 
tätorten Skåre med dricksvatten. Verket är ett grundvattenverk. Tillsammans med Härtsöga 
vattenverk försörjer Hynboholms vattenverk 5880 personer med dricksvatten. 
 

Grundfakta Hynboholms vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt 

ca 5 880 (tillsammans med 
Härtsöga) Antal personer anslutna:  

Produktion: 275 000 m3 per år 
Kapacitet: 600 000 m3 per år 
Använda kemikalier: Natronlut 
Dricksvattnets pH-värde 7,9 (99-04-20) 
Dricksvattnets hårdhet: 4,8 °dH  (mjukt vatten) 
Byggår: 1977 
 
Råvatten och behandling 
Råvattnet tas som grundvatten ur marklagren som består av 2-3 meter lera, 10-12 meter sand 
på fast botten av pinnmo. Normal grundvattenyta ligger cirka 4 meter under markytan. 
Grundvattnet strömmar i sandlagret mot nordost mot sjön Södra Hyn. Råvattnet är ett mjukt 
vatten med ett pH-värde av ca 6,5 vilket justeras till att hamna på ca 8,5. Järn- och 
manganhalterna är låga. Vattnet behöver alkaliseras innan det distribueras ut på nätet. Detta 
sker genom att grundvattnet pumpas genom tryckfilter i vilka filtermassa (akdolit) tillsätts. 
Filtren spolas manuellt varje vecka och vatten från filterspolningen leds ut till ett dike söder 
om vattenverket. Utgående vatten desinficeras med UV-ljus. 
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Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av 
dricksvatten är ca 76,8 km långt inom 
distributionsområdet. Utläckage ur 
ledningsnätet inom Hynboholm -
Hertsöga vattenverks distributions-
område uppgår till ca 22 % eller 3,4 
liter/m ledning och dygn (år 1999). 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Skåre vattentorn 840 m3 
 
Skyddsområde 
Inom skyddsområdet sker spridning av 
bekämpningsmedel på jordgubbs-
odlingar. Denna spridning sker efter 
dispens av VA-verket och skall ske 
under kontrollerade former. Någon 
påverkan på vattentäkten har ej kunnat 
konstaterats. Hur lång uppehållstid 
grundvattnet har i täkten är okänd. 

 
Figur B2.4. Distributionsområde för Hertsöga och Hynboholms vattenverk 
 

 
Sandtorps vattenverk 
 
Sandtorps vattenverk förser Molkom, Blombacka, Lindfors och Hulteby med dricksvatten.  
Verket är ett grundvattenverk. Totalt försörjer vattenverket 2420 personer med dricksvatten. 
 

Grundfakta Sandtorps vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt 
Antal personer anslutna:  2 420 
Produktion: 227 000 m3 per år 
Kapacitet: 600 000 m3 per år 
Använda kemikalier: Soda 
Dricksvattnets pH-värde: 7,9 (99-06-08) 
Dricksvattnets hårdhet: 1,0 °dH (mkt mjukt vatten)

Byggår: 1968. Tillbyggt 1972 och 
1989 

 
Råvatten och behandling 
Råvattnet tas som grundvatten. Vattnet rinner med självfall till dräneringsrör som lagts i ytliga 
jordlager i två raviner på Brattforshedens södra del. I vattenverket tillsätts soda som bidrar till 
att öka alkaliniteten och pH-värdet. Vattnet desinficeras med UV-ljus. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Sandtorps distributionsområde uppgår till ca 27,9 % eller 4,7 
liter/m ledning och dygn (år 1999). 
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Figur B2.5. Distributionsområde för Sandtorps vattenverk 
 
Distribution 
Från högreservoaren leds vattnet med självfall till Molkoms vattentorn. I Lindfors finns en 
vattenreservoar och en tryckstegringsstation för ökning av vattentrycket för försörjning av 
Lindfors samhälle. Blombacka samhälle förses med det vattentryck som skapas i 
högreservoaren i Sandtorp. Söder om Blombacka finns en ventilstation med en 
tryckreduceringsventil för sänkning av vattentrycket på vattnet som leds mot Hulteby och 
Molkom. 
 
Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 37 km långt inom distributionsområdet. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Sandtorps distributionsområde uppgår till ca 27,9 % eller 4,7 
liter/m ledning och dygn. (År 1999) 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Sandtorps vattentorn 200 m3 
Molkoms vattentorn 400 m3 
Lindfors lågreservoar 60 m3 
 
 

Väse vattenverk 
 
Väse vattenverk förser Väse samhälle med dricksvatten. Verket är 
ett grundvattenverk där råvatten tas ur två bergborrade brunnar. 
Berggrunden orsakar att vattnet har en något förhöjd flouridhalt. 
Anslutna personer 1999 uppgick till 580. 
 

Grundfakta Väse vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Grundvattentäkt, bergborrad brunn 
Antal personer anslutna:  580 
Produktion: 43 000 m3 per år 
Kapacitet: 100 000 m3 per år 

Använda kemikalier: Natronlut, klor och 
kaliumpermanganat 

Dricksvattnets pH-värde: 8,0 (99-06-08) 
Dricksvattnets hårdhet: 6,2 °dH  (medelhårt vatten) 
Dricksvattnets flouridhalt: 1,6 mg/l 
Byggår: 1950. Tillbyggt 1978 och 1999 
 
Figur B2.6. Distributionsområde för Väse vattenverk  
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Råvatten och behandling 
Reningsprocessen innefattar insatser med natronlut, filtrering och klorering. Natronlut tillsätts 
för att höja råvattnets pH-värde till mellan 7,9-8,0. Tillsatsen bidrar också till att öka 
oxidations-hastigheten för i vattnet löst järn och mangan. Bergborrade brunnar innehåller inte 
sällan höga halter av järn och mangan. I Väse vattenverk reduceras dessa oönskade ämnen 
genom en tvådelad filtrering av vattnet. Järnet och manganet avskiljs i filtren och dessa filter 
spolas sedan med jämna mellanrum. Vatten från filterspolningen leds ut i 
dagvattenledningsnätet.  
 
Klor (natriumhypoklorit) tillsätts för att reducera mängden mikrosvampar. Dessa föroreningar 
förekommer i ledningsnätet i Väse framför allt på grund av det åldrade och 
överdimensionerade ledningsnätet. Ledningarnas storlek gör att vattnet inte får helt önskvärd 
omsättningshastighet. Relativt orörligt vatten gör att mikroorganismer kan existera. När 
antalet organismer blivit för högt, tillsätts klor.  
 
Reducering av radonhalt 
På grund av berggrunden har dricksvattnet något förhöjd halt av radon och flourid. När det 
gäller den radioaktiva ädelgasen radon, finns inget klarlagt samband mellan hälsoproblem och 
drickande av radonhaltigt vatten. Socialstyrelsen anser dock att man alltid bör sträva efter att 
minska den totala stråldosen (se kap 3.5.3.). Mätningar av det färdiga dricksvattnet i Väse före 
1999 gav en radonhalt av 230 Bq/l (Bequerel per liter). Värdet innebar att vattnet ansågs 
tjänligt med anmärkning. 1999 installerades ett luftningsfilter vid vattenverket. Radonhalten 
mättes på nytt i november 1999 och hade då sjunkit till 43 Bq/l. Därmed var dricksvattnet 
tjänligt (utan anmärkning således). 
 
Förhöjd fluoridhalt 
Fluoridhalten i vattnet bör vara under 1,3 mg/l. Är halten mellan 1,3 och 4,0 mg/l, bör vattnet 
ges i begränsad omfattning till barn under 1 1/2 års ålder, eftersom det finns risk för fläckar på 
tändernas emalj. Då fluoridhalten i Väse ligger på 1,6 mg/l, erbjuder sig VA-verket att 
installera ett fluoridfilter vid ett tappställe i spädbarnshushåll. Ett alternativ till filter är att 
hämta vatten med lägre flouridhalt för barnens konsumtion, till exempel till välling. Vatten av 
bra kvalitet kan därefter förvaras i kylskåp åtminstone upp till tre dagar, under förutsättning 
att det förvaras i väl rengjorda kärl av lämpligt material. 
 
Distribution 
Från vattenverkets lågreservoar pumpas det färdiga dricksvattnet till Väse vattentorn varefter 
det distribueras till hushållen. 

Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 11,4 km långt inom distributionsområdet. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Väse vattenverks distributionsområde uppgår till ca 24,5 % 
eller 2,6 liter/m ledning och dygn. (År 1999) 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Väse vattentorn 300 m3 
Vattenverkets lågreservoar  55 m3 
 
Skyddsområde 
Något skyddsområde finns ej upprättat för vattentäkten då grundvatten tas ur bergborrade 
brunnar och en avgränsning av tillrinningsområdet är svårbedömd. 
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Ulvsby vattenverk 
 
Ulvsby vattenverk förser Ulvsby och Vallargärdet med dricksvatten. Anslutna personer 1999 
uppgick till 295.Verket är ett grundvattenverk där råvatten tas ur två bergborrade brunnar.  
 

Grundfakta Ulvsby vattenverk 1999 
Grundvattentäkt, 
bergborrad brunn Typ av vattentäkt:  

Antal personer anslutna:  295 
Produktion: 19 000 m3 per år 
Kapacitet: 40 000 m3 per år 
Använda kemikalier: Kaliumpermanganat 
Dricksvattnets pH-värde: 7,6 (99-06-08) 
Dricksvattnets hårdhet: 11 °dH (hårt vatten) 
Dricksvattnets flouridhalt: 1,6 mg/l 

1958. Tillbyggt 1972. 
Delvis ombyggt 1999 Byggår: 

 
Råvatten och behandling 
Råvattnet innehåller hög halt av järn och mangan. I verket filtreras grundvattnet för att ta bort 
järn och mangan. Filtren spolas med jämna mellanrum. Vatten från filterspolningen leds ut i 
dagvattennätet. Berggrunden orsakar att vattnet har en något förhöjd flouridhalt.  
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Figur B2.7. Distributionsområde för Ulvsby vattenverk 
 
Luftningsfilter - Reducering av radonhalt 
På grund av berggrunden har dricksvattnet något förhöjd halt av radon och flourid. När det 
gäller den radioaktiva ädelgasen radon, finns inget klarlagt samband mellan hälsoproblem och 
drickande av radonhaltigt vatten. Socialstyrelsen anser dock att man alltid bör sträva efter att 
minska den totala stråldosen (se kap x.x.) Mätningar av det färdiga dricksvattnet i Ulvsby före 
1999 gav en radonhalt av ca 200 Bq/l (Bequerel per liter). Värdet innebar att vattnet ansågs 
tjänligt med anmärkning. 1999 installerades ett luftningsfilter vid vattenverket. Radonhalten 
mättes på nytt i november 1999 och hade då sjunkit till 21 Bq/l. Därmed var dricksvattnet 
tjänligt (utan anmärkning således). 
 
Förhöjd fluoridhalt 
Fluoridhalten i vattnet bör vara under 1,3 mg/l. Är halten mellan 1,3 och 4,0 mg/l, bör vattnet 
ges i begränsad omfattning till barn under 1 1/2 års ålder, eftersom det finns risk för fläckar på 
tändernas emalj. Då fluoridhalten i Ulvsby ligger på 1,6 mg/l, erbjuder sig VA-verket att 
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installera ett fluoridfilter vid ett tappställe i spädbarnshushåll. Ett alternativ till filter är att 
hämta vatten med lägre fluoridhalt för barnens konsumtion, till exempel till välling. Vatten av 
bra kvalitet kan därefter förvaras i kylskåp åtminstone upp till tre dagar, under förutsättning 
att det förvaras i väl rengjorda kärl av lämpligt material. 
 
Distribution 
Från Ulvsbyverket går det färdiga dricksvattnet till en lågvattenreservoar, varifrån 
pumpningen sker ut till hushållen.  Flödet regleras av en hydrofor. 
 
Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 3,2 km långt inom distributionsområdet. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Ulvsby vattenverks distributionsområde uppgår till ca 24,6 
% eller 4,0 liter/m ledning och dygn. (År 1999) 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Ulvsby lågreservoar 38 m3 
 
 
Skyddsområde 
Något skyddsområde finns ej upprättat för vattentäkten då grundvatten tas ur bergborrade 
brunnar och en avgränsning av tillrinningsområdet är svårbedömd. 
 
 
Älvsbacka vattenverk 
 
Älvsbacka vattenverk förser Älvsbacka samhälle och militärens övningsområde med 
dricksvatten. Antalet anslutna personer varierar mellan 30-100.  
 

Grundfakta Älvsbacka vattenverk 1999 
Typ av vattentäkt:  Ytvattentäkt 
Antal personer anslutna:  30-100 
Produktion:  6 000 m3 per år 
Kapacitet: 44 000 m3 per år 

Soda, aluminiumsulfat och 
polyaluminiumklorid Använda kemikalier: 

Dricksvattnets pH-värde: 9,0 (99-06-08) 
Dricksvattnets hårdhet: 0,8 °dH (mkt mjukt vatten)

Byggår:  1971. Tillbyggt 1985 
Anledningen till att aluminiumsulfat nämns i tabellen ovan  
är att föreningen brukades så sent som 1999.  
 
Råvatten och behandling 
Vattenverket är kommunens enda som utnyttjar ytvatten som råvattenkälla. Råvattnet kommer 
från södra delen av sjön Gräsmången (ca 100 m från land på ett djup av ca 3 m under 
medelvattenytan) och kräver rening innan det pumpas ut på ledningsnätet. 
 
Reningen utförs genom kemisk fällning, tillsättning av soda och belysning med ultraviolett 
ljus. För extrema toppar av föroreningar i vattnet finns också klorberedskap, men klor 
användes varken under 1998 eller 1999. 
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Råvatten i form av ytvatten är ofta påverkat 
av humusämnen och är ofta grumligt av 
oorganiska (t ex lera) och organiska ämnen (t 
ex alger). Dessa ämnen är så små att de inte 
kan avlägsnas med filtrering. Vattnet 
behandlas då med en kemisk fällning. 
Fällningen avskiljs sedan i efterföljande 
sandfilter. Sandfiltren spolas automatiskt med 
spolvattenpumpar regelbundet och spolvattnet 
leds ut till dagvattennätet. 
 
 
 
För att minska vattnets korrosivitet på 
ledningsnätet efteralkaliniseras vattnet med 
soda så att pH-värdet höjs från 6,1 till 8,8-9,0 
och ett UV-filter används för att desinficera 
utgående vatten. 
 
Distribution 
Från lågreservoaren pumpas vattnet ut i 
ledningsnätet med hjälp av högtryckspumpar 
via hydrofor. 
 
 

Figur B2.8. Distributionområde för Älvsbacka vattenverk. 
 
Ledningsnät 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten är ca 0,74 km långt inom distributionsområdet. 
Utläckage ur ledningsnätet inom Älvsbacka vattenverks distributionsområde uppgår till ca 49 
% eller 11,6 liter/m ledning och dygn (år 1999). 
 
Reservoarer inom distributionsområdet 
Älvsbacka lågreservoar 36 m3 
 
Skyddsområde 
Skyddsområde för råvattenintag saknas.  
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BILAGA 3 
BESKRIVNING AV RESPEKTIVE AVLOPPSRENINGSVERK 
 
Rening av avloppsvatten kan ske i olika steg, mekanisk, kemisk och biologisk rening, som 
vanligen kombineras med varandra.  
 
Avsikten med den mekaniska reningen är att avskilja fasta partiklar i avloppsvattnet före den 
kemiska behandlingen. Den vanligaste metoden för mekanisk rening är rensgaller kombinerat 
med sandfång. Det kan också ske genom slamavskiljning i en trekammarbrunn där tyngre 
partiklar stannar. 
 
Kemisk rening är i första hand till för att avlägsna fosfor ur avloppsvattnet. Processen sker 
genom tillsats av en fällningskemikalie, släckt kalk eller polyalumniumklorid, som fäller ut 
fosforn som flockar. Flockarna avskiljs ur vattnet som kemslam. Den kemiska reningen utgörs 
av flockningsbassäng och en eller flera sedimenteringsdammar. 
 
Fem av reningsverken har även ett biologiskt steg i reningsprocessen. Avsikten med den 
biologiska behandlingen är avskiljning av syreförbrukande organiskt material ur 
avloppsvattnet. Detta sker genom utnyttjande av mikroorganismer som använder det 
organiska materialet som föda. Under mikroorganismernas nedbrytning av det organiska 
materialet förbrukas syre, vilket således måste finnas närvarande. Samma reningsprocedur 
sker normalt i sjöar och vattendrag, men i reningsverket går processen många gånger snabbare 
tack vare att luft blåses in i avloppsvattnet. Genom nedbrytningen sker en produktion av nya 
mikroorganismer vilka avskiljs ur vattnet som retur- eller överskottsslam.  
 
Termen personekvivalenter som nämns nedan innebär att industriers belastning också tas med 
som belastning på reningsverket och uppskattas i motsvarande antal personer.  
 
 
Älvsbacka avloppsreningsverk 
 
Till Älvsbacka avloppsreningsverk avleds spillvatten från Östanås-Älvsbacka samt 
militärlagret vid Horssjön. Verket kan klara en anslutning av 1000 pe, men idag är endast 30 
personer permanent anslutna - tidvis används militärförläggningen med upp till 1000 
personer. Reningsprocessen i verket består av två steg; mekanisk och kemisk rening. 
Reningsanläggningen består av en slamavskiljare (trekammarbrunn), tre dammar - varav två 
för fällning, samt en kalkdoseringsanläggning. Vissa ledningssträckor är starkt 
nederbördspåverkade då t ex dagvattenledning saknas. Till ledningsnätet hör ett bräddavlopp. 
 

Grundfakta Älvsbacka reningsverk 1999 
Typ av rening: Slamavskiljning och kemisk rening 

30 personer och en tidvis använd 
militärförläggning med upp till 1 000 
personer 

Antal personer anslutna:  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 130 m3/dygn 
Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,7 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,24 mg/l 

Använda kemikalier: Släckt kalk 
Byggår: 1984 
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Påverkan på recipienten 
Efter kemsteget är vattnet så rent att det kan släppas ut i 
Östanåsån. 
 
Utsläppsvärden 1999:  
BOD COD P N 
0,32 ton 2 ton 0,01 ton 0,14 ton 
 
Bräddningar mäts inte. 
 
Driftsäkerhet 
Sårbarheten är liten. 
Driftsäkerheten är relativt hög. 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet från Älvsbacka reningsverk är av två typer. Dels 
fås slam i trekammarbrunnen, dels i avskiljningsbrunnarna 
efter kalkdoseringen. Den första typen går till förvaring 
hos jordbrukare och sprids så småningom ut på deras fält. 
Kalkslammet i själva reningsverket läggs på deponi i 
Djupdalen. 
 
 
 
 

Figur B3.1. Tillrinningsområde för Älvsbackas avloppsreningsverk. 
 
 
Åtgärdsbehov och förbättringsmöjligheter 

• Inläckagesiffror för ledningsnätet har ej redovisats då dessa siffror är högst osäkra. För 
att kunna ge en mer rättvisande bild av förhållandena inom tillrinningsområdet måste 
bl a en uppdelning ske av siffror för faktisk vattenförbrukningen inom Nyedsområdet. 
Möjligheten att lösa detta i debiteringssystemet ses över.  
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Blombacka avloppsreningsverk 
 
Till Blombacka avloppsreningsverk leds spillvatten från Blombacka och Högåsen. Verket kan 
klara en anslutning av 200 pe. Reningsprocessen i verket består av två steg; mekanisk och 
kemisk rening. Anslutet ledningsnät uppgår till 2,7 km spillvattenledningar 
(dagvattenledningar <1 km på Högåsen). Till ledningsnätet hör också två pumpstationer och 
två bräddavlopp. Ledningarna är kraftigt nederbördspåverkade och inläckaget är stort. 
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Grundfakta Blombacka reningsverk 1999 

Typ av rening: Mekanisk och kemisk rening 
Antal personer anslutna:  170 personer 
Tillrinning 1999 (medelflöde): 194 m3/dygn 
Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,6 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,3 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid 
Byggår: 1977. Tillbyggt 1997 (pumphus) 
 
 

Ren verk Metallindustri

Blombacka

Dalbråten Skola

Ish
bana

Högåsen

71 m  
FigurB3.2. Tillrinningsområde för Blombacka avloppsreningsverk. 
 
Påverkan på recipienten  
Det renade avloppsvattnet släpps till recipienten Spångälven, som rinner ut i Borssjön. 
 
Utsläppsvärden 1999:  
BOD COD P N 
1,04 ton 3,6 ton 0,025 ton 0,55 ton 
 
Bräddningar av avloppsvatten från verket under 1999 uppgick till 6 417 m3. 
Bräddningar i nätet under 1999 uppgick till 0 m3.  
 
Driftsäkerhet 
Sårbarheten måste bedömas som relativt hög med hänsyn till stor flödesvariation. 
Driftsäkerheten är god vid normala driftförhållanden. 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet som skiljts ut från vattnet i Blombacka transporteras till Molkoms reningsverk för 
avvattning. Under 1999 transporterades 5,8 ton slam (TS) ut till jordbruket. Efter att 
slamöverenskommelsen är bruten går slammet tillsvidare på deponi. 
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Åtgärdsbehov och förbättringsmöjligheter 
• Inläckagesiffror för ledningsnätet har ej redovisats då dessa siffror är högst osäkra. För 

att kunna ge en mer rättvisande bild av förhållandena inom tillrinningsområdet måste 
bl a en uppdelning ske av siffror för faktisk vattenförbrukningen inom Nyedsområdet. 
Möjligheten att lösa detta i debiteringssystemet ses över. 

 
 
Molkoms avloppsreningsverk 
 
Till Molkoms avloppsreningsverk leds spillvatten från Molkoms samhälle. Verket kan klara 
en anslutning av 3 500 pe. Reningsprocessen i verket består av tre steg; mekanisk, biologisk 
och kemisk rening. Vatten pumpas till verket via en inloppspumpstation. Som 
fällningskemikalie har använts kalk, men man provar att istället använda en flytande 
kemikalie med aluminium (PAX XL 36A). 
 
Anslutet ledningsnät uppgår till 15 km spillvattenledningar (dagvattenledningar 8 km). Till 
ledningsnätet hör också fyra pumpstationer och fyra bräddavlopp. Beräkning av inläckage är 
svår att göra då ingen uppdelning sker av siffror för vattenförbrukning inom Nyeds-området. 
 

Grundfakta Molkoms reningsverk 1999 
Mekanisk, biologisk och kemisk 
rening Typ av rening:  

2 005 personer och industrier 
motsvarande 300 personer Antal personer anslutna:  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 1 099 m3/dygn 
Krav på reningseffekt (%) vad 
gäller biokemisk syreförbrukning 
(BOD7): 

90% 

Reningseffekt av BOD7 1999 
(medelvärde): 95% 

Krav på reningseffekt (%) vad 
gäller totalfosfor (P): 90% 

Reningseffekt av totalfosfor 1999 
(medelvärde): 92% 

Polyaluminiumklorid provas, 
Polymer Använda kemikalier: 

1970. Ombyggt 1992. Tillbyggt 
1996 Byggår: 

 
Påverkan på recipienten 
Utsläppspunkten är i Molkomssjön ca 200 m från verket. 
 
Utsläppsvärden 1999: 
BOD COD P N 
2,94 ton 17,2 ton 0,14 ton 6,2 ton 
 
Bräddning av avloppsvatten från verket under 1999 uppgick till 6 922 m3. 
Bräddningar i nätet under 1999 uppgick till 2 370 m3. 
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Figur B3.3. Tillrinningsområde för Molkoms avloppsreningsverk. 
 
 
Driftsäkerhet 
Sårbarhet - verket är nederbördspåverkat. Känsligt vid stor regnbelastning. 
Driftsäkerheten är god (säkrare än småverken). 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet förtjockas i en slambassäng med polymer och avvattnas därefter i en silbandspress. 
Under 1999 transporterades 252 ton slam (TS) ut till jordbruket. Under 2000 har 55 ton slam 
(TS) gått till jordbruk och 64 ton (TS) till inarbetningsyta. 
 
Åtgärdsbehov och förbättringsmöjligheter 

• Inläckagesiffror för ledningsnätet har ej redovisats då dessa siffror är högst osäkra. För 
att kunna ge en mer rättvisande bild av förhållandena inom tillrinningsområdet måste 
bl a en uppdelning ske av siffror för faktisk vattenförbrukningen inom Nyedsområdet. 
Möjligheten att lösa detta i debiteringssystemet ses över. 
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Lindfors avloppsreningsverk 
 
Till Lindfors avloppsreningsverk leds spillvatten från Lindfors samhälle. Verket kan klara en 
anslutning av 200 pe. Reningsprocessen i verket består av två steg; mekanisk och kemisk 
rening. Anslutet ledningsnät uppgår till 2,8 km spillvattenledningar (dagvattenledningar 0,4 
km). Till ledningsnätet hör också en pumpstation och ett bräddavlopp. Beräkning av inläckage 
är svår att göra då ingen uppdelning sker av siffror för vattenförbrukning inom Nyeds-
området. 
 

Grundfakta Lindfors reningsverk 1999 
Typ av rening: Mekanisk och kemisk rening 
Antal personer anslutna:  170 personer 
Tillrinning 1999 (medelflöde): 203 m3/dygn 
Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,6 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,38 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid 
Byggår: 1977. Tillbyggt 1997(pumpstation) 
 

 
Påverkan på recipienten 
Det renade avloppsvattnet släpps ut i 
Spångälven. 
 
Utsläppsvärden 1999 
BOD COD P N 
1,32 ton 6,2 ton 0,038 ton     0,61 t
 

on 

räddning av avloppsvatten från verket under 

9 uppgick till 0 

B
1999 uppgick till 21 590 m3. 
Bräddningar i nätet under 199
m3. 
 
 Driftsäkerhet 

ste bedömas som relativt hög 

igur B3.4. Tillrinningsområde för Lindfors avloppsreningsverk. 

lambehandling och avsättning för slammet

Sårbarheten må
med hänsyn till stor flödesvariation. 
Driftsäkerheten är god vid normala 
driftförhållanden. 
 
 
 
 
 

F
 
S  

 det transporteras till Molkoms 
TS) ut till 

Slammet lagras i en luftad slambassäng innan
avloppsreningsverk för avvattning. Under 1999 transporterades 5,8 ton slam (
jordbruket. 
 
 

Ren verk
Strand

Lindfors

Folkets hus

71 m
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Åtgärdsbehov och förbättringsmöjligheter 
• Inläckagesiffror för ledningsnätet har ej redovisats då dessa siffror är högst osäkra. För 

att kunna ge en mer rättvisande bild av förhållandena inom tillrinningsområdet måste 
bl a en uppdelning ske av siffror för faktisk vattenförbrukningen inom Nyedsområdet. 
Möjligheten att lösa detta i debiteringssystemet ses över. 

 
 
Ulvsby avloppsreningsverk 
 
Till Ulvsby avloppsreningsverk leds spillvatten från Ulvsby och Vallargärdet. Verket kan 
klara en anslutning av 500 pe. Reningsprocessen i verket består av två steg; mekanisk och 
kemisk rening. Den mekaniska reningen utgörs av en trekammarbrunn. Anslutet ledningsnät 
uppgår till 1,7 km spillvattenledningar. Till ledningsnätet hör också en pumpstation och ett 
bräddavlopp. Inläckaget i ledningsnätet är beräknat till ca 57 % av inkommande vatten. Denna 
siffra kan dock vara missvisande då ingen uppdelning av faktisk vattenförbrukning inom 
Nyedsområdet görs idag och beräkningen baseras på antagna värden. Nätet är till stora delar 
sanerat. 
 

Grundfakta Ulvsby reningsverk 
Typ av rening: Mekanisk och kemisk rening 
Antal personer anslutna:  294 personer 
Tillrinning 1999 (medelflöde): 92 m3/dygn 
Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,6 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,29 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid 
Byggår: 1973 
 
 

Påverkan på recipienten 
Det renade vattnet släpps ut i Alstersälven. 
 
Utsläppsvärden 1999 
BOD COD P N 
0,88 ton 2,2 ton 0,01 ton
 0,63ton  
 
Bräddning av avloppsvatten från verket 
under 1999 uppgick till 0 m3. 
Bräddningar i nätet under 1999 uppgick till 0 
m3.  
 
 
 
 

 
Figur B3.5. Tillrinningsområde för Ulvsby avloppsreningsverk. 
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Driftsäkerhet 
Driftinstruktionspärm saknas då verket kommer att byggas om 2001. 
Sårbarheten är låg för verket. 
Driftsäkerheten är god. 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet lagras i en slamsilo innan det transporteras till Skåre avloppsreningsverk för 
avvattning. Under 1999 transporterades 6,0 ton slam (TS) ut till jordbruket. Numer ingår 
slammet i Skåre avloppsreningsverks redovisning. 
 
Åtgärdsbehov och förbättringsmöjligheter 

• Inläckagesiffror för ledningsnätet är osäkra. För att kunna ge en mer rättvisande bild 
av förhållandena inom tillrinningsområdet måste bl a en uppdelning ske av siffror för 
faktisk vattenförbrukningen inom Nyedsområdet. Möjligheten att lösa detta i 
debiteringssystemet ses över.   

• Ombyggnad av verket under 2001, driftinstruktioner för verket tas fram. 
 
 
 
Skåre avloppsreningsverk 
 
Till Skåre avloppsreningsverk leds spillvatten från Skåre och Hynboholms samhälle, samt 
Karlstads flygplats. Verket kan klara en anslutning av 8500 pe. Reningsprocessen i verket 
består av tre steg; mekanisk-, biologisk- och kemisk rening. Anslutet ledningsnät uppgår till 
50,1 km spillvattenledningar (dagvattenledningar 29 km). Till ledningsnätet hör också 13 
pumpstationer och 13 bräddavlopp. Beräknat inläckage i ledningarna uppgår till 32,5 % av 
inkommande vatten. 
 

Grundfakta Skåre reningsverk 1999 
Mekanisk, biologisk och kemisk 
rening Typ av rening: 

5 520 personer och industrier 
motsvarande 100 personer Antal personer anslutna:  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 1 362 m3/dygn 

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller biokemisk 
syreförbrukning (BOD7): 

15 mg/l 

Halt BOD7 i renat vatten 1999 
(medelvärde): 8,4 mg/l  

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,5 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,26 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid och polymer 
Byggår: 1973. Tillbyggt 1995. 
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Påverkan på recipienten 
Klarälven (Torpnoret) utgör 
recipient för det renade 
vattnet. 
 
Utsläppsvärden 1999 
BOD 4,2 ton 
COD 21,7 ton 
P  0,13 ton 
N 11,7 ton 
 
Bräddning av avloppsvatten 
från verket under 1999 
uppgick till 0 m3. 
Bräddningar i nätet under 
1999 uppgick till 0 m3.  
 
Driftsäkerhet 
Verkets sårbarhet är låg. 
Driftsäkerheten är god. 
 
 
 
 
 

Figur B3.6. Tillrinningsområde för Skåre avloppsreningsverk 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet från mellansedimenteringen (bioslam) och slammet från slutsedimenteringen 
(kemslam) pumpas till en slambassäng för förtjockning. Slammet avvattnas i en silbandspress. 
Före silbandspressen tillsätts polymer för att förbättra slammets avvattningsegenskaper. 
Under 1999 transporterades 168 ton (TS) slam ut på jordbruksmark, 15 ton (TS) slam gick på 
deponi. Under 2000 har 91 ton (TS) slam lagts på inarbetningsyta, 2 ton (TS) slam har gått på 
deponi och 132 ton (TS) slam transporterats till jordbruksmark. 
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Vålbergs avloppsreningsverk 
 
Till Vålbergs avloppsreningsverk leds spillvatten från Vålberg, Edsvalla, Norsbron och 
Älvenäs samhällen. Verket kan klara en anslutning av 7000 pe. Reningsprocessen i verket 
består av tre steg; mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.  
 
Anslutet ledningsnät uppgår till 52 km spillvattenledningar (dagvattenledningar 29 km). Till 
ledningsnätet hör också 12 pumpstationer (plus en bräddpump) och 12 bräddavlopp. Beräknat 
inläckage i ledningarna uppgår till ca 67 % av inkommande vatten. Ett projekt har genomförts 
i Vålberg med flödesmätningar där syftet varit att klargöra om det går att ringa in 
inläckageproblemet och därmed peka ut specifika insatsområden. Projektet kommer att 
redovisas under 2001. 
 
 

Grundfakta Vålbergs reningsverk 1999 
Mekanisk, biologisk och kemisk 
rening Typ av rening:  

4 596 personer och industrier 
motsvarande 100 personer Antal personer anslutna:  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 2 362 m3/dygn 
Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller biokemisk syreförbrukning 
(BOD7): 

15 mg/l 

Halt BOD7 i renat vatten 1999 
(medelvärde): 5,3 mg/l 

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,5 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,27 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid och polymer 
Byggår: 1973. Ombyggt 1996 
 
Vålbergs reningsverks påverkan på recipienten 
Norsälven utgör recipient för det renade vattnet 
 
Utsläppsvärden 1999 
BOD COD P  N 
5,2 ton 33,4 ton 0,25 ton 14,3 ton 
 
Bräddning av avloppsvatten från verket under 1999 uppgick till 9054 m3. 
Bräddningar i nätet under 1999 uppgick till 30 323 m3.  
 
Driftsäkerhet 
Reningsverket är sårbart med hänsyn till inläckage i ledningsnätet. 
Driftsäkerheten är god. 
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Figur B3.7. Tillrinningsområde för Vålbergs avloppsreningsverk. 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slammet från mellansedimenteringen (bioslam) och slammet från slutsedimenteringen 
(kemslam) pumpas till en slambassäng för förtjockning. Slammet avvattnas i en silbandspress. 
Före silbandspressen tillsätts polymer för att förbättra slammets avvattningsegenskaper. Det 
slam som går till jordbruk mellanlagras på en platta. Under 1999 transporterades 169 ton (TS) 
slam ut på jordbruksmark, 8 ton (TS) slam gick på deponi. Under 2000 transporterades 47 ton 
(TS) ut på jordbruksmark, 73 ton (TS) till inarbetningsyta och 31 ton (TS) gick på deponi. 
 
Åtgärder och förbättringsmöjligheter 
En ny modell för saneringsarbetet på ledningsnätet skall tas fram till följd av konstaterade 
stora inläckage. 

reningsverk 



Väse avloppsreningsverk 
 
Till Väse avloppsreningsverk leds spillvatten från Väse samhälle. Verket kan klara en 
anslutning av 900 pe. Reningsprocessen i verket består av tre steg; mekanisk-, biologisk- och 
kemisk rening. Anslutet ledningsnät uppgår till 8,6 km spillvattenledningar 
(dagvattenledningar 6,8 km). Till ledningsnätet hör också en pumpstation och tre 
bräddavlopp. Beräknat inläckage i ledningarna uppgår till 79 % av inkommande vatten. 
 

Grundfakta Väse reningsverk 1999 
Mekanisk, biologisk och kemisk 
rening Typ av rening: 

Antal personer anslutna:  581 personer  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 423 m3/dygn 

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller biokemisk 
syreförbrukning (BOD7): 

15 mg/l 

Halt BOD7 i renat vatten 1999 
(medelvärde): 3,3 mg/l 

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,5 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,18 mg/l 

Använda kemikalier: Polyaluminiumklorid 
Byggår: 1976 
 

Påverkan på recipienten 
Det renade vattnet från reningsverket släpps i 
Fläskbäcken för vidare transport ut i Vänern. 
Utsläppsvärden 1999 
BOD COD P N 
0,51 ton 5,1 ton 0,027 ton 1,5 ton  
 
Bräddning av avloppsvatten från verket under 1
uppgick till 0 m3. 

999 

Bräddningar i nätet under 1999 uppgick till 1345 
m3 vilket motsvarar 0,87 % av totala flödet.  
 
Driftsäkerhet 
Reningsverket har låg sårbarhet då verket är av 
trestegstyp.  
Driftsäkerheten är god. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B3.8. Tillrinningsområde för Väse avloppsreningsverk. 
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Slambehandling och avsättning för slammet 
I slamstabiliseringen blandas slam från den biologiska och den kemiska reningen. 
Kemslammet är av tjockare typ. I stabiliseringstanken sjunker slammet efter hand till botten. 
Det lättare vattnet stiger därmed mot ytan och tappas av. Proceduren kallas dekantering. När 
slammet är som tjockast, körs det till Molkom för vidare behandling. En gång i veckan hämtar 
en bil ca 20 m3 från Väseverket. Under 1999 transporterades 19 ton (TS) slam ut på 
jordbruksmark. Under 2000 ingår slammet i Molkoms redovisning. 
 
 
Sjöstads avloppsreningsverk 
 
Sjöstads avloppsreningsverk är Karlstads kommuns största reningsverk. Spillvatten leds till 
verket från Karlstads tätort, med Skutberget i väster och Spånga i öster som ändpunkter. Idag 
har man tillstånd att ansluta 80 000 pe (personekvivalenter). Reningsprocessen i verket består 
av tre steg; mekanisk- biologisk och kemisk rening. 
 
Anslutet ledningsnät uppgår till 259 km spillvattenledningar (dagvattenledningar 227 km). 
Till ledningsnätet hör 61 pumpstationer och 72 bräddpunkter. Beräknat inläckage i 
ledningarna uppgår till 51 % av inkommande vatten. 
 

Grundfakta Sjöstadsverket 1999 
Mekanisk, biologisk och kemisk 
rening Typ av rening: 

ca 70 954 personer (hushåll och 
industrier) Antal personer anslutna:  

Tillrinning 1999 (medelflöde): 27 227 m3/dygn 

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller biokemisk 
syreförbrukning (BOD7): 

15 mg/l 

Halt BOD7 i renat vatten 1999 
(medelvärde): 7,4 mg/l  

Krav på halt (mg/l) i renat vatten 
vad gäller fosfor (P): 0,5 mg/l 

Halt P i renat vatten 1999 
(medelvärde): 0,32 mg/l 

Järnkloridsulfat, polyaluminiumklorid 
och polymer Använda kemikalier: 

Byggår: 1970. Ombyggt 1974 och 1990 
 
Påverkan på recipienten 
Efter kemsteget är vattnet så rent att det kan släppas ut i Klarälven (Kaplansälven), som är 
verkets recipient.  
 
Utsläppsvärden 1999:  
BOD COD P N 
76 ton 454 ton 3,32 ton 257 ton 
 
Bräddningar av avloppsvatten från verket under 1999 uppgick till 47 600 m3 
Bräddningar på nätet under 1999 uppgick till 67 074 m3. 
Detta motsvarar 1,07% av totala spillvattenflödet. 
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Figur B3.9. Tillrinningsområde för Sjöstads avloppsreningsverk. 
 
Driftsäkerhet 
Reningsverket har viss sårbarhet vid extremt höga flöden. 
Driftsäkerheten är hög. 
 
Slambehandling och avsättning för slammet 
Slambehandling sker med rötning av slammet och avvattning med polymer och centrifug. Ur 
rötningen erhålls biogas som täcker reningsverkets värmebehov. Gas säljs som 
överskottsenergi till fjärrvärmenätet. 
  
År 1999 gick 4503 ton slam (1274 ton TS) på deponi. Sedan LRF hoppat av 
slamöverenskommelsen finns inte längre någon avsättning för slam i jordbruket och allt slam 
går därför på deponi. Enligt Renhållningsförordningen SFS 1998:902 får inte längre något 
slam läggas på deponi fr o m 2005. Alternativa lösningar håller på att studeras. 
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11. Register över vattenområden 
 
Detta register omfattar samtliga vattenområden som beskrivs i kapitel 4. Den bokstav som 
anges efter namnet anger vilket avrinningsområde vattnet ligger inom. En översikt över 
avrinningsområdena i Karlstads kommun visas i figur 4.1. 
 
 
Abborrtjärnen (F) ........................................... 265 
Acksjön (F) .................................................... 271 
Alstern (G) ..................................................... 281 
Alstersälven, nedströms Alstern (G) .............. 282 
Alstersälven, uppströms Alstern (G).............. 279 
Alstersälvens avrinningsområde (G).............. 277 
Arnöfjorden (N) ............................................. 316 
Arnöns skärgård (N) ...................................... 317 
Björntjärnen (F).............................................. 266 
Blysjöns avrinningsområde (D) ..................... 246 
Borssjön (F) ................................................... 273 
Bottenviken - Lunnerviken (N)...................... 318 
Brattforshedens grundvattenförekomst (F) .... 269 
Byckelsälven / Spångaälven (F)..................... 270 
Farsjön m fl sjöar på Rudsheden (E).............. 253 
Flatbäcken (M)............................................... 308 
Färjestadbäcken (E)........................................ 258 
Gapern (G) ..................................................... 278 
Glumman (K) ................................................. 294 
Glummans avrinningsområde (K).................. 292 
Gravaån (B).................................................... 235 
Gräsmången (C) ............................................. 238 
Hammarösjön inkl. Skattkärrsviken (N) ........ 314 
Horssjön (F) ................................................... 265 
Horssjöälven (F)............................................. 267 
Hynboholms grundvattenförekomst (B)......... 233 
Hyns avrinningsområde (B) ........................... 233 
Hyttälven (F).................................................. 270 
Härtsögas grundvattenförekomst (E) ............. 253 
Härtsögaån - Skårenoret (E)........................... 252 
Ilandasjön (E)................................................. 250 
Kattfjorden (M).............................................. 308 
Kilsravinerna (exklusive Tolerudsbäcken) (A)226 
Klarälven, Borgmästarbron till  
Hagaleden/Romstad (E) ................................. 259 
Klarälven, uppströms Borgmästarbron (E) .... 258 
Klarälvsdeltat (E) ........................................... 260 
Klingerudsmossen (K) ................................... 293 
Kroppkärrssjön (E)......................................... 256 
Kvarndalsbäcken – Ävjan (A)........................ 229 
Lambergstjärnet (N)....................................... 313 
Lersjön (C) ..................................................... 240 
Lersjötjärnen och Lersjöbäcken (C)............... 240 
Lilla Böckeln (F)............................................ 267 
Lilla Vänsbergs småvatten (E) ....................... 253 
Lindrågens småvatten (G) .............................. 280 
Lungälvens avrinningsområde (J) .................. 290 
Långtjärnen (F) .............................................. 265 
Mariebergs branddamm (E) ........................... 254 
Mariebergsviken (E) ...................................... 261 
Mellbymons grundvattentillgång (A)............. 224 
Mellerudstorps grundvattentillgång (A)......... 225 

Mellsjötjärnet (G)........................................... 277 
Mobäcken (F)................................................. 266 
Molkomssjön (F)............................................ 274 
Mosstorps branddamm (G) ............................ 280 
Mången (F)..................................................... 269 
Mölnbackaåns avrinningsområde (C) ............ 237 
Nedre Klarälvens avrinningsområde (E)........ 249 
Norra Barsjön (K) .......................................... 293 
Norsälven, Edsvalla-Norsbron (A)................. 227 
Norsälven, nedströms Norsbron (A) .............. 228 
Norsälven, uppströms Edsvalla (A) ............... 226 
Norsälvens avrinningsområde (A) ................. 224 
Norumsälven (F) ............................................ 275 
Norumsälvens avrinningsområde (F) ............. 264 
Nygårdskällan (L) .......................................... 300 
Näsälven (C) .................................................. 242 
Panken (K) ..................................................... 295 
Potten (F) ....................................................... 268 
Prostgårdsälven (F) ........................................ 272 
Riksmossen-Lövås grundvattentillgång (N)... 320 
Riksmyrens småvatten (G)............................. 281 
Rudstjärnet (E) ............................................... 254 
Samstorpstjärnet (G) ...................................... 279 
Sandbäckstjärnet (E) ...................................... 254 
Segerstads skärgård (M)................................. 306 
Sjöstadtjärnet (D) ........................................... 247 
Skyttjärnen (L) ............................................... 298 
Solberg-Karteruds småvatten (M).................. 307 
Stodenesjön (E) .............................................. 250 
Stora Bergtjärnen m fl (F) .............................. 266 
Stora Böckeln (F) ........................................... 268 
Stordiket (H) .................................................. 285 
Stordikets avrinningsområde (H) ................... 285 
Stormossen (G) .............................................. 281 
Sundstatjärnet (E)........................................... 255 
Suttertjärn (K) ................................................ 292 
Svarttjärn (C) ................................................. 242 
Svartån (L) ..................................................... 301 
Svartåns avrinningsområde (I) ....................... 288 
Svinsjön (D) ................................................... 246 
Sånebymossen-Åstorpsmossens östra del (K) 293 
Sätterholmsfjärden (N)................................... 315 
Södra Barsjön (K) .......................................... 294 
Södra Hyn (B) ................................................ 234 
Södra Mosaren (L) ......................................... 299 
Södra Rådoms damm ..................................... 244 
Sörmons grundvattentillgång (A)................... 230 
Tjärnsjön (C).................................................. 243 
Tjärnsälven (C) .............................................. 243 
Tolerudsbäcken / Hyndalsbäcken (A) ............ 226
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Torpnoret (E) ................................................. 251 
Tullholmsviken (N)........................................ 313 
Törne grundvattentillgång (A) ....................... 229 
Varpnästjärn (A) ............................................ 225 
Välingesundet (K) .......................................... 296 
Vänern väster om Karlstad (M)...................... 304 
Vänern öster om Karlstad (N) ........................ 312 
Väses grundvattentillgångar (N) .................... 319 
Västra Älgåmossen inkl Älgåtjärn (K)........... 294 
Västra Örten (C)............................................. 243 
Åsfjorden (M) ................................................ 305 
Åstorpstjärnen – Åstorp (F) ........................... 272 
Ölman med tillflöden (L) ............................... 300 
Ölmans avrinningsområde (L) ....................... 298 
Ölmskog-Hedetången-Truvemossens 
grundvattentillgång (L) .................................. 299 
Örsholmstjärnet (E)........................................ 256 
Östanåsån (C)................................................. 239 
Östra Älgåmossen (L) .................................... 300 
Östra Örten (C)............................................... 240 
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	__________________________________________________________________________

	A) Mellbymons grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, täktverksamhet
	A) Varpnästjärn - friluftsliv
	__________________________________________________________________________

	A) Mellerudstorps grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, kommunikation
	________________________________________________________________________

	A) Tolerudsbäcken / Hyndalsån – recipient, naturvård
	__________________________________________________________________________

	A) Kilsravinerna (exklusive Tolerudsbäcken) – naturvård
	________________________________________________________________________

	A) Norsälven, uppströms Edsvalla - naturvård, friluftsliv, vattenkraft, landskapsbild, recipient 
	 Ravinbetesmarkerna bör hävdas kontinuerligt.
	________________________________________________________________________

	A) Norsälven, Edsvalla-Norsbron - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, bräddning av spillvatten, dagvattenrecipient, bevattning
	Naturvårdsprogrammet: En ökad minimitappning vid kraftverket skulle gynna fiskfaunan, lövskogen utmed älven lämnas orörd.
	__________________________________________________________________________

	A) Norsälven, nedströms Norsbron - friluftsliv, kulturmiljövård, recipient, sjöfart, landskapsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, stadsbild, bevattning
	__________________________________________________________________________

	A) Kvarndalsbäcken – Ävjan - naturvård
	__________________________________________________________________________

	M) Törne grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, naturvård, kommunikation
	 Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet skall revideras (pågår).
	_________________________________________________________________________

	M) Sörmons grundvattentillgång – dricksvattenförsörjning, naturvård, kommunikation
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 34 %
	Figur 4.5. Markslagsfördelningen inom den del av avrinningsområdet Södra Hyn som ligger inom Karlstads kommun.
	__________________________________________________________________________

	B) Hynboholms grundvattenförekomst – dricksvattenförsörjning, kommunikation
	__________________________________________________________________________

	B) Södra Hyn - naturvård, kulturmiljövård, landskapsbild, fritidsbebyggelse, invallning, bräddning av spillvatten, friluftsliv
	Åtgärdsförslag
	Naturvårdsprogrammet: Restaurering och återupptagen hävd av strandängarna i den sydvästra delen samt viss vegetationsbekämpning skulle gynna fågellivet i sjön, bevarande av de särskilt värdefulla lövskogarna.
	__________________________________________________________________________

	B) Gravaån – naturvård, bevattning 
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 39 %
	Figur 4.7. Markslagsfördelningen inom den del av Mölnbackaåns avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	Vattnet är surt i den övre delen av systemet och Gräsmången kalkas, medan sjöarna nedströms har god vattenkvalitet. Samtliga sjöar i systemet är reglerade av kraftverksdammar.
	__________________________________________________________________________
	C) Gräsmången - friluftsliv, naturvård, dricksvattenförsörjning, landskapsbild, vattenkraft, kommunikation
	__________________________________________________________________________


	C) Östanåsån - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, vattenkraft, recipient
	__________________________________________________________________________

	C) Lersjötjärnen och Lersjöbäcken – naturvård, friluftsliv 
	__________________________________________________________________________

	C) Lersjön - kulturmiljövård, landskapsbild, friluftsliv, bräddning av spillvatten 
	__________________________________________________________________________

	C) Östra Örten - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, vattenkraft, bevattning
	Förordnanden: Utökat strandskydd 200 m och landskapsskydd 200 m (dock längst till väg 240)
	__________________________________________________________________________


	C) Svarttjärn – naturvård, friluftsliv
	__________________________________________________________________________

	C) Näsälven - naturvård, kulturmiljövård, vattenkraft
	__________________________________________________________________________

	C) Tjärnsjön – naturvård, landskapsbild
	__________________________________________________________________________

	C) Tjärnsälven - naturvård, vattenkraft, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	C) Västra Örten - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________
	C) S Rådoms damm - naturvård
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 25 %
	Figur 4.9. Markslagsfördelningen inom den del av Blysjöns avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	__________________________________________________________________________


	D) Svinsjön – landskapsbild, friluftsliv
	__________________________________________________________________________

	D) Sjöstadtjärnet – friluftsliv, landskapsbild, naturvård 
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 9 %
	Figur 4.11. Markslagsfördelningen inom den del av Klarälvens avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	__________________________________________________________________________

	E) Ilandasjön - friluftsliv, stadsbild, exkursionslokal, bevattning
	__________________________________________________________________________

	E) Stodenesjön – stadsbild, friluftsliv, bevattning, bräddning av spillvatten, naturvård, dagvattenrecipient 
	__________________________________________________________________________

	E) Torpnoret - naturvård, friluftsliv, stadsbild, bevattning, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten
	__________________________________________________________________________

	E) Härtsögaån - Skårenoret - naturvård, stadsbild, bevattning, invallning, bräddning av spillvatten, dagvattenrecipient 
	_________________________________________________________________________

	E) Farsjön m fl sjöar på Rudsheden - naturvård
	__________________________________________________________________________

	E) Härtsögas grundvattenförekomst - dricksvattenförsörjning
	__________________________________________________________________________

	E) Småvatten vid Lilla Vänsberg - naturvård
	__________________________________________________________________________

	E) Mariebergs branddamm - naturvård
	__________________________________________________________________________

	E) Sandbäckstjärnet - friluftsliv, stadsbild, räddningstjänstverksamhet 
	__________________________________________________________________________

	E) Rudstjärnet – stadsbild, friluftsliv, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, exkursionslokal, bevattning
	__________________________________________________________________________

	E) Sundstatjärnet - friluftsliv, stadsbild, exkursionslokal, kulturmiljövård, dagvattenrecipient, recipient
	__________________________________________________________________________

	E) Örsholmstjärnet - friluftsliv
	__________________________________________________________________________

	E) Kroppkärrssjön - naturvård, friluftsliv, stadsbild, bevattning, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten
	__________________________________________________________________________

	E) Färjestadbäcken – stadsbild, naturvård, bräddning av spillvatten
	__________________________________________________________________________

	E) Klarälven, uppströms Borgmästarbron - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, stadsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, recipient, bevattning, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	E) Klarälven, Borgmästarbron till Hagaleden/Romstad – stadsbild, kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, bevattning, recipient
	__________________________________________________________________________

	E) Klarälvsdeltat - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, bevattning, recipient
	__________________________________________________________________________

	E) Mariebergsviken – friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 %
	Figur 4.13. Markslagsfördelningen inom Norumsälvens avrinningsområde.
	__________________________________________________________________________

	F) Långtjärnen - friluftsliv
	 Bättre kunskaper om naturförhållandena införskaffas.
	________________________________________________________________________

	F) Abborrtjärnen - friluftsliv
	 Bättre kunskaper om naturförhållandena införskaffas.
	__________________________________________________________________________

	F) Horssjön - naturvård, friluftsliv
	F) Stora Bergtjärnen m fl - naturvård
	__________________________________________________________________________

	F) Björntjärnen - friluftsliv
	__________________________________________________________________________

	F) Mobäcken - naturvård
	__________________________________________________________________________

	F) Horssjöälven – naturvård, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	F) Lilla Böckeln – friluftsliv, vattenkraft, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	F) Stora Böckeln - friluftsliv, vattenkraft
	__________________________________________________________________________

	F) Potten- naturvård
	__________________________________________________________________________

	F) Mången - friluftsliv, landskapsbild, vattenkraft, naturvård
	__________________________________________________________________________

	F) Brattforshedens grundvattenförekomst – dricksvattenförsörjning, kommunikation, naturvård
	__________________________________________________________________________

	F) Hyttälven - naturvård, vattenkraft
	__________________________________________________________________________

	F) Acksjön - landskapsbild, kulturmiljövård, fritidsbebyggelse, friluftsliv, vattenkraft
	__________________________________________________________________________

	F) Prostgårdsälven - naturvård, vattenkraft, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	F) Åstorpstjärnen-Åstorp – kulturmiljö, naturvård 
	__________________________________________________________________________

	F) Borssjön - landskapsbild, kulturmiljövård, recipient, friluftsliv, naturvård, bevattning, vattenkraft, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten
	Förordnanden: Utökat strandskydd 300 m i norr och öster, 200 m i väster 
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________

	F) Norumsälven - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, vattenkraft, fritidsbebyggelse 
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 96 %
	Figur 4.15 Markslagsfördelningen inom den del av Alstersälvens avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	__________________________________________________________________________

	G) Mellsjötjärnet - landskapsbild
	__________________________________________________________________________

	G) Gapern - friluftsliv, naturvård, landskapsbild, fritidsbebyggelse, vattenkraft, recipient 
	__________________________________________________________________________

	G) Samstorpstjärnet - friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	G) Alstersälven, uppströms Alstern - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, landskapsbild, recipient, vattenkraft, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, bevattning
	__________________________________________________________________________

	G) Lindrågens småvatten- naturvård
	__________________________________________________________________________

	G) Mosstorps branddamm- naturvård
	__________________________________________________________________________

	G) Riksmyrens småvatten- naturvård
	__________________________________________________________________________

	G) Stormossen - naturvård
	__________________________________________________________________________

	G) Alstern - friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, naturvård, recipient, vattennära bebyggelse, fritidsbebyggelse 
	__________________________________________________________________________

	G) Alstersälven, nedströms Alstern - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, vattenkraft, bräddning av spillvatten
	4.8 H) STORDIKETS AVRINNINGSOMRÅDE
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 %
	Figur 4.17. Markslagsfördelningen inom den del av Stordikets avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.

	__________________________________________________________________________

	H) Stordiket – bevattning, bräddning av spillvatten
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 6 %
	Figur 4.19. Markslagsfördelningen inom den del av Svartåns avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 5 %
	Figur 4.21. Markslagsfördelningen inom den del av Lungälvens avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 99 %
	Figur 4.23. Markslagsfördelningen inom den del av Glummans avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.
	__________________________________________________________________________

	K) Suttertjärn 
	__________________________________________________________________________

	K) Sånebymossen-Åstorpsmossens östra del- naturvård
	__________________________________________________________________________

	K) Klingerudsmosssen - naturvård
	__________________________________________________________________________

	K) Norra Barsjön - kulturmiljövård, landskapsbild, naturvård
	__________________________________________________________________________

	K) Södra Barsjön - naturvård
	__________________________________________________________________________

	K) Västra Älgåmossen inkl Älgåtjärn - naturvård
	__________________________________________________________________________

	K) Glumman – naturvård, landskapsbild, kulturmiljövård, bevattning
	__________________________________________________________________________

	K) Panken - naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturmiljövård, yrkesfiske 
	K) Välingesundet - naturvård, kulturmiljövård, yrkesfiske, friluftsliv 
	 God hävd av strandängarna upprätthålls. Vid behov går kommunen in med restaureringsåtgärder.
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 44 %
	Figur 4.25. Markslagsfördelningen inom den del av Ölmans avrinningsområde som ligger inom Karlstads kommun.

	__________________________________________________________________________

	L) Skyttjärnen - naturvård
	__________________________________________________________________________

	L) Ölmskog-Hedetången-Truvemossens grundvattentillgång - dricksvattenförsörjning
	__________________________________________________________________________

	L) Södra Mosaren - naturvård, friluftsliv, fritidsbebyggelse
	__________________________________________________________________________

	L) Ö Älgåmossen - naturvård
	__________________________________________________________________________

	L) Ölman med tillflöden - naturvård
	__________________________________________________________________________

	L) Nygårdskällan - naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, dricksvattenförsörjning 
	__________________________________________________________________________

	L) Svartån - naturvård, kulturmiljövård
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 %
	Figur 4.27. Markslagsfördelningen inom området Vänern väster om Karlstad.
	Områdesmål

	__________________________________________________________________________

	M) Åsfjorden – friluftsliv, kulturmiljövård, recipient, yrkesfiske, naturvård, fritidsbebyggelse, sjöfart, landskapsbild 
	__________________________________________________________________________

	M) Segerstads skärgård – naturvård, friluftsliv, landskapsbild, yrkesfiske, kulturmiljövårdvård, vindkraft
	__________________________________________________________________________

	M) Solberg-Karteruds småvatten- naturvård
	__________________________________________________________________________

	M) Flatbäcken - naturvård
	__________________________________________________________________________

	M) Kattfjorden – dricksvattenförsörjning, naturvård, friluftsliv, turism, kulturmiljövård, recipient, yrkesfiske, fritidsbebyggelse, landskapsbild, stadsbild, bräddning av spillvatten, 
	Andel belägen inom Karlstads kommun: 100 %
	Figur 4.29. Markslagsfördelningen inom området Vänern öster om Karlstad.
	__________________________________________________________________________

	N) Tullholmsviken – friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten
	__________________________________________________________________________

	N) Lambergstjärnet - friluftsliv, stadsbild, dagvattenrecipient, naturvård, bräddning av spillvatten
	__________________________________________________________________________

	N) Hammarösjön inkl. Skattkärrsviken - naturvård, friluftsliv, turism, yrkesfiske, recipient, stadsbild, sjöfart, landskapsbild, dagvattenrecipient, bräddning av spillvatten, fritidsbebyggelse, bevattning, vattennära bebyggelse, kulturmiljövård
	__________________________________________________________________________

	N) Sätterholmsfjärden - naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, landskapsbild, bräddning av spillvatten, sjöfart, recipient, fritidsbebyggelse 
	__________________________________________________________________________

	N) Arnöfjorden – naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, landskapsbild, kulturmiljövård 
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	Kommunalt avloppsvatten
	 Mätmetoder för bestämning av bräddmängder bör förbättras för att ge en mer nyanserad bild av problemets storlek, då mängden i flera fall uppskattas grovt.

	Enskilda avlopp
	Dagvatten
	Vattenreglering
	Bevattning
	Yrkesfiske
	Planerat: Kommunen skall röja vass i några vikar som är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk samt viktiga vandringsleder för fisken bör hållas öppna.
	Sjöfart 
	 En bättre tilläggsplats vintertid för bogserbåten Tingvalla bör ordnas. Före detta KMW-kajen vid Lamberget utreds som en möjlig lokalisering.
	 För att förbättra för sjöfarten finns förslag på tre nya ankarplatser som bör märkas ut på sjökorten; en i Skattkärrsviken, en nordväst om Kärrholmen och en i Åsfjorden utanför Norsälvens mynning. Detta framförs till Sjöfartsverket.
	Transporter
	- Räddningstjänstens räddningscontainer bör permanent placeras på en lastväxlare för att minska insatstiden och på så sätt möjliggöra en effektivare räddningstjänst.
	       -Utrustning att ta hand om olja i strömmande
	             vatten.
	Jordbruk
	Planerat: Med syfte att minska läckaget av näringsämnen från jordbruket ges rådgivning till brukare. Detta arbete prioriteras i tillrinningsområden till högt belastade sjöar och vikar och då främst i delområden där arealförlusten av näringsämnen har konstaterats vara hög. För vänervikarna pekas dessa områden ut i Skötselplan för vänerstranden. Övriga hårt jordbruksbelastade sjöar där åtgärder bör vidtas är  bl a Södra Hyn, Ilandasjön och Skårenoret-Härtsögaån.
	 Kommunen bidrar till att anlägga dammar och våtmarker i jordbrukslandskapet både för att hindra näringsläckage till vatten och för att gynna den biologiska mångfalden.
	Skogsbruk
	 För att åtgärda tidigare vattenpåverkan från skogsbruket ska Karlstads kommun verka för genomförandet av följande restaureringsåtgärder, i första hand inom det egna markinnehavet, men genom samarbetsprojekt även i övrig skogsmark:
	Täktverksamhet
	 Tekniska Verken bör söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga ytterligare en eller flera masshanteringsstationer i någon / några av kommunens kransorter.
	 Grus- och sandtäkter inom kommunen inventeras med avseende på fågel-, groddjur- och insektsliv
	Värmeutvinning
	Planerat: Information ges till försäljare av värmepumpar och allmänheten om anmälningsplikten för anläggning av värmepumpar.
	Övergödning
	Planerat: Villaägare informeras om vilken vattenpåverkan gödselhantering kan leda till samt hur påverkan kan minimeras.
	Planerat: Vass röjs i mynningen till några avsnörda Vänervikar för att förbättra vattencirkulationen.
	Åtgärdsplaner bör tas fram för att minska näringstillförseln i första hand till vänervikarna Dybottnen och Arnöfjorden samt de hårt belastade sjöarna Panken, Södra Hyn, Ilandasjön och Sundstatjärnet. I andra hand vidtas även åtgärder för att minska belastningen på vänervikarnan Lunnerviken, Bottenviken, Skattkärrsviken, Kattviken och Torsviken samt Alstern, Alstersälven, Sandbäckstjärnet, Kroppkärrssjön, Gapern, Molkomssjön och Skårenoret-Härtsögaån
	Miljöfarlig verksamhet
	Pågår: Genomgång görs av bensinstationernas dagvattenhantering.
	Förorenade mark- och vattenområden
	FÖRORENAD MARK
	Pågår: Arbetet med att inventera och identifiera potentiellt förorenade områden fortsätter. 

	Pågår: Redan kända objekt ska undersökas tillräckligt för att riskerna och behovet av saneringsåtgärder ska kunna bedömas.
	DUMPNINGAR AV AMMUNITION

	Planerat: Kommunen verkar för och bevakar att militären tar fram kontrollprogram för Gapern och Sandbäckstjärnet för att man skall vara säker på att föroreningarna från den dumpade ammunitionen inte sprids.
	Övriga föroreningar
	Pågår: Information ges till hushållen på följande punkter:
	- Kvicksilverbatterier får inte åka med i 
	             hushållssoporna till sopförbränningen
	       -    Information till byggbranschen om hantering
	            av miljöfarliga produkter mm ges 
	            regelmässigt i samband med rivningslov och 
	            därtill hörande byggsamråd
	Pågår: Kommunen verkar för att förnyade kampanjer startas för att samla in kvicksilverhaltigt material och att åtgärder vidtas för att minska spridningen av kvicksilver.
	Planerat: Inom Karlstads kommun ska det ske fortsatta, och om möjligt utvidgade, undersökningar av kvicksilverhalterna i fisk för att följa upp effekterna av vidtagna åtgärder.
	 En uppföljning av resultaten från salthaltsundersökningarna i Kroppkärrssjön genomförs.
	 Mätning av organiska miljögifter, t ex PCB, i fisk eller någon annan vattenorganism bör ske regelbundet.
	Pågår: En butiksinventering av produkter innehållande antibakteriella medel genomförs under våren 2001.
	Planerat: Kommunen går ut med information vart 5:e år till alla abonnenter som får sitt vatten från de nuvarande vattenverken i Väse eller Ulvsby. 
	Översvämningar och skred
	FÖREBYGGANDE

	Pågår: En prognosmodell håller på att tas fram för Klarälven och ytterligare prognosticeringsmöjligheter ses över
	Planerat: Färjestadbäckens utlopp till Klarälven vidgas för att förhindra uppdämning i bäcken vid höga flöden.
	 Kommunen bör ta fram riktlinjer för hur man ska hantera byggande i områden där risk för översvämning föreligger (cykelvägar som översvämningsskydd, hus med ”säkra” golvhöjder etc.).
	 Lokala översvämningskartor ska tas fram utifrån den översvämningskartering SMHI gjort.
	 En utredning bör göras för att klargöra om invallning av Skårenoret ska utföras och om det kan gå in under de kriterier som finns uppställda för det statsbidrag som kan sökas.

	 Bräddledningar och dagvattenutlopp kan behöva förses med ventil för avstängning eller pumpningsmöjlighet i känsliga områden.
	VID ÖVERSVÄMNING

	Pågår: Företag som har oljeavskiljare (verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer etc.) uppmanas att kontakta ett slamtömningsföretag för en förebyggande tömning av avskiljaren.
	Pågår: Villaägare med nedgrävda oljetankar som inte vet att tanken är förankrad i marken på korrekt sätt uppmanas att fylla tankarna med olja för att kraftigt minska risken för att tanken flyter upp.
	Pågår: En utredning av stabilitetsförhållandena utmed Norsälven pågår.
	Sedimenteringsproblem i Klarälven
	Grundvattensänkning och vattenbrist
	Uppföljning
	 Ett förslag till kontrollprogram tas fram för kommunens ytvatten.
	 Ett övervakningsprogram tas fram för kontroll av kommunens grundvattentillgångar.
	 En årlig uppföljning av vattenplanens mål och åtgärder redovisas i kommunens miljöredovisning.
	 Pågår: Ett användarvänligt GIS-verktyg med all den geografiska information som redovisas i vattenplanen samt ytterligare information ska färdigutvecklas och göras tillgängligt för berörda tjänstemän inom kommunen via programmet AutoKa-Vy. Informationen skall kontinuerligt uppdateras
	 När vattenplanen antagits av kommunfullmäktige anordnas ett heldagsseminarium kring dess innehåll för de som under arbetets gång ingått i referensgruppen (förvaltningschefer, representanter för icke kommunala myndigheter, grannkommuner och intresseföreningar).
	 Nyanställda på berörda förvaltningar inom kommunen bör introduceras i befintliga dokument som vattenplanen.
	 En populärvetenskaplig broschyr med anknytning till vattenplanen skall tas fram för utskick till alla hushåll i kommunen. Broschyren bör innehålla en sammanfattning av vattenplanens innehåll samt information om vad olika aktörer (hushållet, bilägaren, båtägaren, jordbrukaren, skogsbrukaren etc.) kan göra för att bidra till en hållbar hushållning med våra vattenresurser.
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