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PLANPROCESSEN

Planprogram: Detaljplanearbetet kan om det bedöms 
nödvändigt inledas med att ett planprogram upprättas. Ett 
program kan många gånger vara en förutsättning för att 
ett planarbete ska kunna bedrivas effektivt och underlätta 
det efterföljande planeringsarbetet. I ett program kartläggs 
de övergripande förutsättningarna, målen och utgångs-
punkterna för en kommande planläggning.  

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och 
påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt. 

Under samrådet för planprogrammet inkom 21 yttranden 
och ett informationsmöte hölls under samrådstiden. Samt-
liga yttranden med stadsbyggnadsförvaltningens svar samt 
anteckningar från samrådsmötet finns i samrådsredogö-
relsen. Kvarstående synpunkter som berör kommande 
detaljplan förs vidare in i detaljplaneskedet.

Godkännande: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att  
godkänna planprogrammet 2021-08-25. Ett planprogram 
är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas.

SAMRÅD

PLANPROGRAM DETALJPLAN

SAMRÅD GODKÄNNANDE LAGA KRAFTANTAGANDEBEARBETNINGEV. GRANSKNINGSAMRÅD BEARBETNING

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Handläggare
Sofia Anesäter Olsson, Planenheten, SBF
Åsa Lundgren, Planenheten, SBF

Arbetsgruppen har bestått av tjänstepersoner från 
TFF, MF samt SBF. 

SBF- stadsbyggnadsförvaltningen
MF- miljöförvaltningen 
TFF- teknik- och fastighetsförvaltningen  

Detaljplan: För föreslagen bebyggelse inom program-
området ska en eller flera detaljplaner tas fram. Under 
detaljplaneprocessen ges möjlighet till insyn och påver-
kan av förslaget. Detaljplaneprocessen finns beskriven i 
pilen ovan. 
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Område för vidare utredning av bebyggelse 
av enbostadshus i detaljplan

Fastigheter lämpliga för avstyckning/byggnation 
av enbostadshus. Fortsatt prövning görs med 
förhandsbesked eller detaljplan

TECKENFÖRKLARINGPlanprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunk-
terna för en kommande detaljplaneläggning. Programmet syftar till att utreda hur och i 
vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom planområdet. 

Övergripande struktur
Med hänsyn till planområdets landskapsbild samt natur- och kulturvärden pekar plan-
programmet ut ett större område samt enskilda fastigheter som bedömts lämpliga att 
fortsatt utreda för bostadsbebyggelse i detaljplan. Det är endast dessa bebyggelselägen 
som bedömts som lämpliga inom programområdet, övrig mark bedöms inte lämplig att 
bebygga med bostäder. 
Del av skogsområdet i planområdets sydvästra del bedöms lämpligt att i detaljplan 
utreda cirka 20 enbostadshus. Utöver det föreslås ett antal lägen för komplettering med 
enbostadshus på obebyggda fastigheter samt fastigheter som har förutsättningar att i 
framtiden bli lämpliga att avstycka. 

Riktlinjer
Bebyggelse i skogsområdet placeras med hänsyn till: 
• tillgänglighet till rekreationsområdet söder om föreslagen bebyggelse 
• naturvärde i form av hage med omkringliggande större träd samt kulturvärde i 

form av lämningar av backstuga, även kallad Lillängen
• omhändertagande av ytavrinning av dagvatten
• geotekniska förhållanden 
• landskapsbild genom att säkerställa släpp mellan bebyggelsen längs väg 
• utblickar mot jordbruksmarken 
• befintlig bebyggelsestruktur

Enbostadshus på obebyggda fastigheter/genom avstyckningar föreslås ske med hänsyn 
till: 
• naturvärden
• skyddsavstånd från djurhållning och beteshagar

Ny bebyggelse inom skogsområdet förutsätter att det finns möjlighet att ansluta till 
kommunalt vatten- och avlopp. Bebebyggelse ska föregås av detaljplan. I kommande 
detaljplan eller förhandsbesked för lilamarkerade fastigheter tas ställning till om någon 
av dessa kan bebyggas innan utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. 

Sammanfattning

Karta 1. Kartan visar ett större bebyggelseområde (röd markering) där det bedömts lämpligt att utreda byggnation 
med enbostadshus i detaljplan. Kartan visar även fastigheter som bedömts lämpliga att stycka av (lila markering) 
samt efter detaljplaneläggning möjliga att bebygga med enbostadshus.  
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Inledning
SYFTE OCH BAKGRUND
Programmet syftar till att utreda hur och i vilken 
omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom 
programområdet. Planprogrammet syftar även till att visa 
var det inte är lämpligt med ny bebyggelse. 

Området Alsters Gräsås har under 2000-talet vuxit ganska 
kraftigt och på senare år har det varit ett relativt hårt be-
byggelsetryck med flera bygglov och förhandsbesked som 
nekats med hänvisning till översiktsplanen och behov av 
samlad bedömning (detaljplanekrav). 

I kommunens översiktsplan (2012) pekas området Gräs-
ås-Skål-Lindrågen-Ulvsby ut som ett tätortsnära område 
där en planutredning bör ske. 

PLANUPPDRAG
Den 17 maj 2017 § 11 fick stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att starta ett planarbete inom vilket alternativa 
VA- (vatten- och avlopp) lösningar skulle utredas. Den 
14 mars 2018 § 17 beslutade stadsbyggnadsnämnden att 
planarbetet bör startas med ett planprogram för Alsters 
Gräsås. 

GEOGRAFISKT LÄGE 
OCH AVGRÄNSNING
Alsters Gräsås och Skål ligger knappt en mil norr om 
Karlstads centrum, väster om sjön Alstern och nås via 
riksväg 63. Programområdet sträcker sig från riksvägen i 
öster cirka en kilometer längs byvägen västerut samt norr-
ut. Den mer tätbebyggda delen av Alsters Gräsås omfattas 
av programmet samt en bit norrut längs grusvägen mot 
Skål. I norr avgränsas programområdet efter de större 
gårdarna (se karta på sida 7). 

Till planprogrammet hör följande utredningar: 
• Översiktligt naturinventering 2018, kompletterad 2021
• PM avseende kulturmiljö 2019 
• PM avseende påverkan på Riksväg 63, 2020

MARKÄGARE
Jordbruksmarken, betesmarken, bebyggda fastigheter och 
några mindre obebyggda fastigheter längs byvägen är i 
privat ägo. Skogen i söder ägs av Karlstads kommun. 

Gemensamhetsanläggning för vägarna i området finns 
(Alsters-Gräsås GA:1 och Skål GA:1), vägarna förvaltas 
av samfällighetsförening och delägarförvaltning. För stor 
del av vägarna finns även officialservitut.

Ledningsrätt finns från korsningen (byvägen) mot Skål 
och snett mot nordost över jordbruksmarken. Lednings-
rätt finns även från infarten vid riksvägen och norrut över 
jordbruksmarken. Längs med del av väg finns avtalsservi-
tut för starkström samt dagvatten- och avloppsledning. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplanen
I kommunens översiktsplan (2012) anges ett antal kriterier 
för byggande på landsbygden utifrån lokalisering samt 
utformning av tomt respektive byggnad, bland annat att 
bebyggelse endast ska tillåtas om vatten, avlopp och vä-
ganslutningar kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. 

Översiktsplanen beskriver att bebyggelsetrycket är relativt 
hårt på landsbygden i stadens närhet, där det är möjligt att 
bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser 
och service i staden. För flera av dessa områden krävs Karta 2. Kartan visar programområdets orientering i kommunen. 
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övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, 
och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan tillkomma, 
däribland pekas området Gräsås-Skål-Lindrågen-Ulvsby 
ut som ett område där planutredning bör ske. Se utdrag ur 
översiktsplanen på denna sida. 

I översiktsplanen pekas del av programområdet ut som 
värdefull jordbruksmark med klass 1 och anger att den 
endast bör tas i anspråk om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och att detta behov
inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).

VA-planen
I kommunens VA-plan, som är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, har Alsters Gräsås (område a, se 
karta 4 på sida 7) bedömts vara i behov av en förändrad 
VA-struktur och ska anslutas till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet. 

Den del av programområdet som börjar vid de stora går-
darna och sträcker sig norr ut (område b, se karta 4) finns 
inte utpekad i VA-planen och bedöms inte vara aktuell för 
kommunalt vatten- och avlopp. 

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidigare.  

FRAMTAGANDE AV PROGRAM-
FÖRSLAG
Karlstads kommun bjöd in samtliga fastighetsägare inom 
programområdet till ett dialogmöte som hölls i november 
2019. Syftet med mötet var att presentera uppdraget och 
förutsättningar för programarbetet samt att få en bild 
av vad fastighetsägarna ansåg vara områdets kvalitéer, 
förbättringsmöjligheter och hur de rör sig inom området. 
Cirka 50 personer deltog. Resultatet av dialogmötet har 
sammanfattats i bilaga 1.

Karta 3. Utdrag ur kommunens översiktsplan där programområdets 
ungefärliga läge är markerat med vit linje.  
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Karta 4. Kartan visar programområdet med vit, streckad linje. 
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4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa 
områden
Det finns inga riksintressen enligt 4 kapitlet inom eller i närheten 
av programområdet. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Då planområdet gränsar till ett stort skogsområde och förslag till 
exploatering är så pass begränsat görs bedömningen att miljökvali-
tetsnormerna för luft och buller inte kommer att överskridas. Den 
lokala ökningen av bilrörelser som följd av fler bostäder inom om-
rådet bedöms inte innebära att föroreningar i utomhusluft påverkas 
märkbart. 

Det finns inga kända markföroreningar inom eller i närheten av 
planområdet. 

Marken inom programområdet kommer i sitt genomförande inte att 
kräva omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som kan tänkas 
påverka vattenkvaliteten i recipienten Alstern.

6 kap. MB - Undersökning om betydande 
miljöpåverkan
En undersökning om programmet kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan har gjorts och samråd har skett 
med Länsstyrelsen 2020-03-11, enligt Miljöbalken (6 kap).

AVVÄGNINGAR MOT ANNAN 
LAGSTIFTNING
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Programmet bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark och vattenområ-
den, främst riksintressen
Enligt 3 kap 4§ miljöbalken är jordbruk av nationell bety-
delse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
I planförslaget föreslås inte ny bebyggelse på jordbruksmark.

Riksväg 63 omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 8§ vil-
ket innebär att möjligheten att trafikera vägen i nödvändig 
omfattning inte ska försvåras genom åtgärder i anslutning 
till vägen. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt. 

Planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 9§ 
då det är ett lågflygningsområde och därmed område med 
särskilt behov. Då föreslagen bebyggelse utgör enbostadshus så 
bedöms riksintresset inte påverkas negativt. 

Kommunens bedömning är att genomförandet av denna plan inte 
riskerar innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning.  

Förslaget enligt planprogrammet kan dock innebära en 
viss påverkan på miljön vilket behandlas under rubriken 
Konsekvenser. 

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara 
relevanta att behandla:
• buller- och luftsituationen
• påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö
• påverkan på den sociala miljön

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 mm
Det finns biotoper som har ett generellt biotopskydd i 
hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt 
och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat 
eller fragmenterat landskap. De flesta av dessa biotoper 
finns i jordbrukslandskapet. De biotoper som är skyddade 
i hela landet och kan finnas inom området är:
• allé 
• odlingsröse i jordbruksmark 
• stenmur i jordbruksmark
• åkerholme 

Dessa biotoper finns inte inom föreslagen bebyggelse och bedöms inte 
påverkas utav planförslaget. 

I övrigt finns inget skydd enligt 7 kap MB inom eller i 
anslutning till programområdet. 
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Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk 
lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Det 
innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får 
diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad.

För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte 
att utveckla den fysiska utformningen utifrån ett barnper-
spektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna plan 
har särskilt frågor som sammanhållen stad/vardagsliv, 
trygghet och barnvänliga miljöer/platser berörts.  

Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett 
barnperspektiv redovisas under rubriken Konsekvenser - 
Sociala konsekvenser, längst bak i planbeskrivningen.
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Förutsättningar
PÅGÅENDE MARKANVÄNDING
Marken inom programområdet används främst för bo-
stadsändamål. Det finns även jordbruksmark, skogsbruk, 
djurhållning och hästterapi inom och i angränsning till 
området. 

Längs grusvägen (väster om programområdet) har kom-
munen daglig verksamhet, gruppverksamhet med inrikt-
ning mot trädgård/lantbruk. 

LANDSKAPSBILD
Bebyggelsen ligger samlad längs en mindre byväg och om-
gärdas av både skog och ett utpräglat jordbrukslandskap, 
med åkerholmar och långa siktlinjer över jordbruksmar-
ken och sjön Alstern. Planområdet är småkuperat och har 
en tydligt lantlig karaktär med en mindre grusväg och djur 
som betar intill vägen samt små dungar av lövträd. Här 
och var finns utblickar mellan bebyggelsen över det öppna 
landskapet. Bebyggelsemiljön, det utpräglade jordbruks-
landskapet och de öppna vyerna med långa siktlinjer 
skapar tillsammans en helhet som har ett högt värde för 
landskapsbilden. 

REKREATIONSVÄRDEN 
Skogsområdet i planområdets sydvästra del används som 
rekreationsområde och lek, där finns motionsspår samt 
mindre stigar. Vid dialogmöte fick fastighetsägare inom 
programområdet markera kvalitéer och favoritplatser (för 
sammanställning, se karta på sida 26).

NATURVÄRDEN
En översiktlig naturinventering har genomförts i oktober 
2018, och kompletterats i maj 2021. Programområdet 
hyser mycket höga naturvärden ur ett landskapsperspek-
tiv. Det finns spridda lövträdsmiljöer där dungar och träd 
tillsammans skapar en dynamik i landskapet som är viktig 
för ett flertal arter. Inom området finns flera småbiotoper 
med både äldre och yngre lövträd, stenmurar, åkerrenar 
och gläntor där växter, djur och organismer kan leva, söka 
föda och förflytta sig mellan områden. Naturvärdet i dessa 
miljöer är knutet till dess placering och variation som 
bidrar till en ökad spridning av flora och fauna i ett relativt 
homogent odlingslandskap. 
Inom området finns också många delområden med höga 
naturvärden knutna till äldre lövträd som ekar, aspar, 
björkar samt någon äldre tall. Det finns även höga natur-
värden kopplat till död ved. I områdets västra del, intill 
vägen, finns en skyddsvärd tall som även kan utgöra en 
potentiell livsmiljö för reliktbock. 

Flera skyddsvärda träd finns vid de större gårdarna i 
områdets norra del med mycket höga naturvärden knutna 
till de gamla ekarna. De äldre ädellövträden utgör även 
viktiga livsmiljöer för ädellövträdsinsekter. Länkar finns 
österut mot de större gårdarna. 

Området utgör en sekundär spridningskorridor för vild-
bin, från väst till öst, och innehåller potentiella livsmiljöer 
samt födosöksområden. Skogsområdet söder om progra-
mområdet utgör viktiga livsmiljöer för barrskogsmesar. 
Även spridningssamband för groddjur, reliktbock, entita 
och jättesvampmal finns kopplat till skogsområdet i söder. 
Norra delen av planområdet, invid de äldre gårdarna finns 
spridningssamband för ädellövträdsinsekter.  Bild 1 visar siktlinje över det öppna jordbrukslandskapet. 
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Jordbruksmark enligt ÖP 2012

Jordbruksmark enligt Jordbruksverket 

Inventerade höga naturvärden

Siktlinjer 

Stig

Risk för blöt mark

Kulturmiljö 

TECKENFÖRKLARINGJORDBRUK OCH DJURHÅLLNING
Jordbruksmarken i området har klassats som värdefull 
jordbruksmark klass 1 (kommunens bästa odlingsmark) 
enligt kommunens översiktsplan (2012). Bra jordbruk-
smark kan betraktas som en ändlig resurs och bör därför 
beaktas vid nya markanspråk. Enligt jordbruksverket 
räknas åkermark, betesmark och slåtteräng som jordbruk-
smark. 

I karta 5 visas mark som enligt Jordbruksverket har klas-
sats som jordbruksmark samt den mark som pekas ut i 
kommunens översiktsplan. 

Tre större gårdar med jordbruk/djurhållning finns inom 
området. Vid den norra gården (Ekenberg) bedrivs odling. 
De två övriga gårdarna har djurhållning. Se vidare sida 15. 

BEBYGGELSESTRUKTUR
Alsters Gräsås (karaktärsområde a, se karta 4) utgörs av 
friliggande enbostadshus, som ligger relativt tätt, längs 
med väg samt två stickvägar. Mellan grupper av bebyg-
gelse finns släpp med utblickar över jordbrukslandska-
pet samt sparad natur. Bebyggelsen varierar i ålder och 
karaktär. Fastigheternas storlek inom karaktärsområde a 
varierar kraftigt och en stor del av den senare bebyggelsen 
utgörs av fastigheter om 1500-2000 kvadratmeter.

Inom Skål (karaktärsområde b) finns en äldre bebyggelse-
struktur med mindre grupper av gårdar samlade längs en 
trädkantad byväg med utblickar över det öppna odlings-
landskapet.

Karta 5, visar en sammanfattning av viktiga miljöer för landskapsbilden inom programområdet. 
Utblickar mellan husen skapar rumslighet och ramar in den öppna jordbruksmarken samt bidrar till en dynamik och variation som skapar 
förståelse för landskapet. Höga värden för landskapsbilden är även allé med gamla ädellövträd, främst ek men även ask och lönn samt 
gamla träd även inne på gårdarna, stora gamla gårdar på ena sidan vägen samt öppet jordbrukslandskap med utblickar mot sjön på den 
andra sidan vägen. I kartan kan även höga naturvärden ses, dessa består bland annat av stora lövträd, dungar och betesmark intill byvägen.
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Karta 6 visar utpekade kulturmiljöer i lila. 

KULTURMILJÖ
Ett PM avseende kulturmiljö har upprättats i maj 2019, 
som innehåller en översiktlig kulturhistorisk beskrivning 
och bedömning av områdets kulturmiljövärden. 

Planområdet utgörs av markområden som tidigare tillhört 
hemmanen Skål, Gräsås och Björby. Området har bru-
kats och bebotts under en lång tid. Den häradsekono-
miska kartan från 1883-95 visar flera gårdar, soldattorp 
och backstugor i området. Vägsträckningarna i området 
(nord-sydlig respektive öst-västlig byväg samt anslutande 
väg till gården Björbykullen) är till stora delar bevarade 
sedan slutet av 1800-talet (och sannolikt längre tillbaka 
än så) och bidrar till förståelsen av den äldre bebyggelse-
strukturen. Den lantliga karaktären och bebyggelsestruk-
turen med utblickar över det öppna odlingslandskapet är 
värdefull för miljön. 

Inom område b är flera av byggnaderna (bostadshus, ut-
hus och större ekonomibyggnader) uppförda under 1800- 
och tidigt 1900-tal. Enligt uppgift ur byggnadsinventering 
från 1976 kan två av bostadshusen vara uppförda redan 
under 1700-talet. Befintlig bymiljö bör betraktas som ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt PBL 8 kap 13§. 

I områdets östra del finns Gräsås gårdsbebyggelse beva-
rad på vägens norra sida i form av två bostadshus, det ena 
från 1925 och det andra sannolikt från 1800-talet, med 
tillhörande uthusbebyggelse från olika tider (Skål 1:31 och 
Alsters-Gräsås 2:1). Gården Björbykullen (Björby 1:70) i 
sydöst utgörs av ett bostadshus från 1920, två flygelbygg-
nader av okänd ålder samt äldre ladugård och uthusbygg-
nad. 

I planområdets centrala delar vid korsningen finns Gräsås 
soldattorp bevarat söder om vägen (Björby 1:65). Soldat-
torpet är sedan tidigare utpekad i Kulturhistorisk inven-
tering 1976-1978 och ska enligt översiktsplanen 2012 
betraktas som särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap
13 §. 

Norr om vägen vid Gräsås soldattorp finns ett äldre uthus 
på en tomt som i den häradsekonomiska kartan från 1883-
95 markerats med beteckningen Ij (oklart vad beteckning-
en innebär men kan eventuellt utgöra ett svårtytt G för 
gård), bostadshuset på samma tomt har ersatts med ett 
nytt under 1990-talet (Skål 1:21). 

Där de två huvudstråken möts finns en anslutande väg 
mot söder. I slutet av denna väg finns ett äldre bostadshus 
med tillhörande ladugård, på platsen för Björbys soldat-
torp (Björby 1:19). Möjligen är detta den gamla torpstu-
gan som finns kvar i om- och tillbyggd form. 

Eventuella kulturhistoriska värden i äldre gårdslägen och 
bevarad bebyggelse bör utredas närmare och beaktas i 
samband med lovgivning för Skål 1:29, Skål 1:3, Skål 1:4, 
Skål 1:5, Skål 1:11, Skål 1:31, Alsters-Gräsås 2:1, Björby 
1:70 och Björby 1:19. 

Övrig bebyggelse i området är av blandad karaktär och 
ålder (uppförda från 1930-talet till 2010-talet). Husen är 
uppförda i 1-2 våningar med fasader av trä eller tegel. Fa-
sadfärg varierar mestadels mellan rött, vitt/grått och gult. 
Takfärgen är mestadels röd, men även svarta tak förekom-
mer. Bebyggelsen uppvisar i varierande grad välbevarade 
karaktärsdrag. Längs vägen i väster är samtliga villor 
uppförda mellan 1982 och 2009. 

I programområdets västra kant finns lämningar efter en 
backstuga med bland annat jordkällare. Platsen har nam-
net Lillängen (Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). 

Inom programområdet finns en fyndplats där trindyxa 
hittats. Fynd har även gjorts i programområdets närhet, 
där man har funnit trindyxor, skafthålsyxa, stenyxa samt 
stenföremål, troligen en mortel (Fornsök, Riksantikvarie-
ämbetet). 
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Karta 7. De geotekniska förutsättningarna inom programområdet. 
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TECKENFÖRKLARING
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TECKENFÖRKLARING

Gång och cykel
Klarälvsbanan (cykelväg) mellan Karlstad och Hagfors 
passerar området med anslutningar mot bebyggelsen i 
Alsters Gräsås och Skål. Planskild korsning finns över 
riksvägen. Kommunen är väghållare. Inom planområdet 
finns inte separerad gång- eller cykelbana. 

Buss
Värmlandstrafik trafikerar riksväg 63 och har en buss-
hållplats vid Alsters Gräsås. Hållplatsen nås via planskild 
korsning för gång- och cykeltrafik (Klarälvsbanan) över 
riksvägen. Hållplatsen trafikeras med 60 min trafik till 
Karlstad, Molkom, Filipstad samt Hagfors. Det finns 
planer på att i framtiden skapa 30 minuters trafik mellan 
Karlstad och Molkom.

GEOTEKNIK OCH HYDROLOGI
Utifrån den översiktliga jordartskartan består jordbruk-
smarken till stor del av glacial lera. Mindre delar av jord-
bruksmarken samt den befintliga bebyggelsen ligger delvis 
på sandig morän och delvis på postglacial finsand. Ett par 
mindre partier av urberg finns vid bebyggelsen i öster. 
Skogsmarken inom programområdet består av postglacial 
finsand och sandig morän. 

Inom skogsområdet i planområdets sydvästra del finns 
mark som i orienteringskarta är markerad som blöt mark. 

Markavvattningsföretag 
Planområdet angränsar flera markavvattningsföretag 
(Skåhl, Mosstorp från 1919, Skål-Gräsås dikningsföretag 
av år 1949, Skål Gräsås dikningsföretag år 1959 och Skåls 
dikningsföretag år 1964). 

SERVICE 
Avståndet till Karlstads centrum, med dess utbud av ar-
betsplatser, handel, service och fritidsaktiviteter, är knappt 
en mil söderut. Service i form av förskolor, skola, livs-
medelsaffär, kyrka, idrottsförening och vissa verksamheter 
finns inom Vallargärdet/Ulvsby cirka 3,5 kilometer norr 
om området. 

TRAFIK
Vägstruktur
Programområdet nås via riksväg 63, knappt en mil norr 
om Karlstad (centralstationen). Riksvägen är nyligen 
ombyggd till en mötesfri landsväg med mittseparering. 
Hastigheten är 100 km/h. Vägen är av riksintresse och 
staten är väghållare.  

På riksvägen passerar 6 330 fordon i genomsnitt per dygn 
under ett år (mätår 2011), enligt Trafikverket. Andel tung 
trafik är 9%. Prognosen för årsmedeldygnstrafiken år 2040 
är 7 400 med 10% tung trafik. 

Gatorna inom programområdet utgörs av cirka 3-5 meter 
breda grusvägar. Grusvägarna är enskilda vägar och upp-
delade på två olika gemensamhetsanläggningar. Avfarten 
från riksvägen med fortsättning mot Skål (norrut) förval-
tas genom delägarförvaltning för gemensamhetsanlägg-
ningen Skål GA:1. Denna del av vägen innehar drifts-
bidrag från Trafikverket, som bland annat syftar till att 
underlätta för boende på glesbygden och för att vägen ska 
hållas öppen för allmän trafik. Grusvägen som fortsätter 
rakt västerut förvaltas genom Gräsås samfällighetsfören-
ing för gemensamhetsanläggningen Alsters-Gräsås GA:1. 
Denna del av vägen är smal och där finns begränsade 
möjligheter för två bilar att mötas. 
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Karta 8. Ytvattnets avrinningsvägar, samt området där ytvatten 
stannar kvar. 

Radon
Programområdet utgör enligt kartunderlag från Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) inte högriskområde för 
radon. Sandig morän bedöms vid normala radonhalter i 
jordluften inte vara högriskjordarter för markradon. Ler-
jordar kan vara riskjordart för radon om det blidas torr-
sprickor eller vid begränsat jorddjup. Behov av undersök-
ning av radonhalter bör bestämmas i fortsatt planläggning. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom programområdet har idag enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar. Området är tätbebyggt 
med en stor andel permanentbostäder. 

Inför framtagande av kommunens VA-plan (2014) gjordes 
en översikt över samlad bebyggelse i Karlstad kommun. 
VA-översiktens nulägesanalys över Alsters Gräsås visar 
att det finns enskilt vatten där minst ett prov är otjänligt, 
parameter som kan härröras till avloppspåverkan. Av-
loppstatusen visar att det finns 25-50 % okända avlopp. 
Alsters Gräsås och Skål ligger inom avrinningsområde 
som inte klarar god status med avseende på övergödning 
och därmed inte klarar miljökvalitetsnormer för vat-
ten (MKN). Området omfattas av vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram om att minska övergödningen till 2021. 
(VA-översikt 2012, s. 52). 

I VA-planen gjordes ytterligare bedömningar över den 
samlade bebyggelsen som resulterade i att området 
bedömdes som ett område med behov av förändrad 
VA-struktur och därmed att allmänt VA ska byggas ut till 
området. Områdena som är med i VA-utbyggnadsplanen 
ligger i prioriteringsordning.

Bedömningen grundar sig på en prioriteringsmodell 
mellan samhällsfaktor, miljöfaktor och hälsofaktor. Sam-
hällsfaktorn representerar bebyggelsetrycket, miljöfaktorn 
närhet till känslig recipient och hälsofaktorn en bedöm-
ning av sannolikheten för att det finns en påverkan på be-
fintliga dricksvattentäkter från befintliga avloppslösningar. 
(VA-plan 2014, s. 32) Hälsofaktorn bedöms vara måttlig 
med motiveringen att det handlar om tät bebyggelse som 
delvis ligger i nivå ovanför varandra på genomsläpplig 
mark (morän och sand). (Hälsofaktor, 2013). 

I arbetet med VA-planen har Alsters Gräsås (område a, se 
karta 4) bedömts vara i behov av en förändrad VA-struk-
tur och enligt beslut av kommunfullmäktige ska området 
anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet inom 
etappen 2021-2026 (tidplan i dagsläget osäker). 

Dagvatten
Dagvatten avrinner i diken norrut mot åkermark samt 
österut, mot vägdike. Två dagvattentrummor leder vatten 
över vägen som leder i öst-västlig riktning och vidare 
norrut. Inom planområdet finns flertalet mindre instängda 
områden med djup med som mest 6o centimeter. 
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Karta 9. Kartan visar djurhållning inom programområdet.

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET
Risk
Riksväg 63 utgör rekommenderad led för transporter av 
farligt gods. Enligt kommunens översiktsplan (2012) är 
rekommenderat avstånd från transportleden till nya bostä-
der i form av småhus 70 meter. 

Trafikbuller
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) innehåller riktvärden för bland annat vägtrafik-
buller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå som gäller för 
vägtrafik är 60 dBA vid bostadsfasad samt högst 50 dBA 
vid uteplats. De beräknade ljudnivåerna ska redovisas i 
detaljplaneskedet om det inte kan anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en preliminär 
bedömning innebär åtminstone 5 dBA under riktvärdena. 

Med hänsyn till trafikmängd och hastighet på riksväg 63, 
bör ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras cirka 100 meter från 
vägmitt, enligt Boverkets beräkningsmodell i publikatio-
nen ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. 

Djurhållning och jordbruk
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgiv-
ningen i form av olägenheter så som dammbildning, 
buller, lukt, flugor samt risk för hälsopåverkan (främst risk 
för allergenspridning från hästhållning). 

Enligt Boverket ska lokala förhållanden så som avstånd, 
vindriktning, topografi och vegetation beaktas. Även 
områdets karaktär, verksamhetens art och omfattning 
samt förväntad utveckling, både vad gäller djurhållningen 
och bebyggelseutvecklingen, ska beaktas i helhetsbedöm-
ningen. Boverket anger vidare att på landsbygden bör 

djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre 
grad acceptabel än i miljöer där det normalt inte förekom-
mer (Vägledning för planering för och invid djurhållning, 
2011).

Studier gällande hästallergener har visat att förhöjda 
värden kan uppmätas i närhet av stall och hagar, men efter 
50-100 meter från källan var halterna mycket låga eller 
under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i vindrikt-
ningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer 
av allergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 
Studier visar också att vegetation effektivt hindrar allergen 
från att spridas (Boverket, 2011).

Alsters Gräsås, Skål och omgivande landskap har en 
utpräglad lantlig karaktär och det finns flera gårdar med 
djurhållning i omgivningen. Betande djur är ett naturligt 
inslag i bygden. Befintliga bostäder ligger redan idag intill 
befintliga beteshagar och i närheten av gårdarna som 
bedriver djurhållning. Den förhärskande vindriktningen är 
sydvästlig. I sydväst ligger tät skog. Marken norr och öster 
om programområdet är öppen. 

Inom området ligger två gårdar med djurhållning, Alsters 
Gräsås 2:1 samt Skål 1:29. Skål 1:29 har idag 8 hästar, 130 
får, ankor och höns och det finns planer på att utöka anta-
let får och hästar i framtiden. Stall finns i ladugårdsbygg-
naden placerad på fastigheten och direkt norr om finns 
gödselhantering. För fåren finns idag ett flyttbart fårhus 
samt ett fårhus norr om ladugården. Djuren betar på all 
fastighetens mark.

Inom Alsters Gräsås 2:1 finns idag två hästar samt möjlig-
het att hyra ut stallplatser. Stall finns i ekonomibyggnaden 

norr om boningshuset och gödselhantering är placerad 
norr om stallbyggnaden. Hästarna betar på all fastighetens 
mark.

Befintliga vägar samt stigar inom skogsområdet i 
planområdet nyttjas som ridvägar. 

Betesmark

Djurhållning

Inventerade höga naturvärden

Siktlinjer 

Rekreationsvärden  

TECKENFÖRKLARING
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Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns i området. Det finns 
heller ingen kännedom om någon verksamhet som kan ha 
orsakat föroreningar på platsen. 

Miljökvalitetsnormer
Planområdets recipient är sjön Alstern. Alstern omfattas 
av kvalitetskrav gällande ekologisk status med tidsfrist 
2027 och bedöms idag ha måttlig status. Vattenförekom-
sten anses ha problem med övergödning samt morfologis-
ka förändringar. 

Alstern omfattas även  av kvalitetskrav gällande god ke-
misk status. Alstern bedöms inte uppnå god kemisk status 
idag med anledning av att gränsvärden för kvicksilver 
överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för föroreningar i utomhusluften 
och omgivningsbuller bedöms utifrån nuvarande förut-
sättningar inte överskridas. 
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Karta 10. Kartan visar ett större bebyggelseområde (röd markering) där det bedömts lämpligt att utreda byggnation om med enbo-
stadshus i detaljplan. Kartan visar även fastigheter som bedömts lämpliga att stycka av (lila markering) samt efter förhandsbesked eller 
detaljplaneläggning möjliga att bebygga med enbostadshus.  

Område för vidare utredning av bebyggelse 
av enbostadshus i detaljplan

Fastigheter lämpliga för avstyckning/byggnation 
av enbostadshus. Fortsatt prövning görs med 
förhandsbesked eller detaljplan

TECKENFÖRKLARING

Förslag
Övergripande struktur
Med hänsyn till planområdets landskapsbild samt natur- 
och kulturvärden pekar planprogrammet ut ett större 
område samt enskilda fastigheter som bedömts lämpliga att 
fortsatt utreda för bebyggelse i detaljplan. Det är endast 
dessa bebyggelselägen som bedömts som lämpliga inom 
programområdet, övrig mark bedöms inte lämplig att 
bebygga med bostäder. 

Del av skogsområdet i planområdets sydvästra del har be-
döms lämpligt att i detaljplan utreda cirka 20 enbostadshus. 
Utöver det föreslås ett antal lägen för komplettering med 
enbostadshus på obebyggda fastigheter samt fastigheter som 
har förutsättningar att i framtiden bli lämpliga att avstycka. 

Riktlinjer
Bebyggelse i skogsområdet placeras med hänsyn till: 
• tillgänglighet till rekreationsområdet söder om 
       föreslagen bebyggelse 
• naturvärde i form av hage med omkringliggande större 

träd samt kulturvärde i form av lämningar av backstuga, 
även kallad Lillängen

• omhändertagande av ytavrinning av dagvatten
• geotekniska förhållanden 
• landskapsbild genom att säkerställa släpp mellan 
      bebyggelsen längs väg 
• utblickar mot jordbruksmarken 
• befintlig bebyggelsestruktur

Komplettering av enbostadshus på lilamarkerade 
fastigheter föreslås ske med hänsyn till: 
• naturvärden, bland annat stora träd längs med väg
• skyddsavstånd från djurhållning och beteshagar
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NYA BOSTÄDER
Enbostadshus i skogsområdet i planområdets sydvästra 
del samt på obebyggda fastigheter/genom avstyckningar 
bedöms lämpligt att utreda vidare i kommande detaljplan/
er. För att spegla områdets befintliga karaktär föreslås nya 
bostäder utformas som friliggande enbostadshus i högst 
två våningar samt en minsta fastighetsstorlek om 1500-
2000 kvadratmeter. Parkering föreslås ske på egna fastig-
heten/tomten. 

GATUSTRUKTUR
Angöring till föreslagen bebyggelse inom skogsområdet 
föreslås ske från väg. I detaljplanearbetet ska utformning 
av tillfartsvägväg med hänsyn till småskaligheten i närom-
rådet, kulturmiljön och tillgänglighet för räddningstjänst 
samt sophanteringsfordon hanteras. 

Vägen i öst-västligt riktning, väster om korsningen mot 
Skål är idag cirka 3 meter bred. Behov av mötesplats för 
denna sträcka bör utredas och säkerställas i kommande 
detaljplan.  

KULTURMILJÖ OCH HISTORIA
Med hänsyn till kulturvärden i befintlig bymiljö, land-
skapsbild samt värdefull jordbruksmark (klass 1) utpekad 
i kommunens översiktsplan föreslås ingen ny bebyggelse 
inom karaktärsområde b (se karta på sidan 7). 

Vägsträckningarna i området är till stora delar bevarade 
sedan slutet av 1800-talet och sannolikt längre tillbaka 
än så. För att behålla den lantliga karaktären bör den 
nord-sydliga byvägen inte märkbart breddas eller rätas ut. 

Den öst-västliga byvägen bör i så stor utsträckning som 
möjligt behålla sin lantliga karaktär. 

Den föreslagna bebyggelsen i skogsområdet gränsar till 
lämningar efter en backstuga med bland annat jordkällare 
(även kallad Lillängen). Enligt fastighetsägare som deltog 
i dialogmöte används området idag för rekreation. Med 
föreslagen bebyggelse kan platsen komma att användas än 
mer. 

Fynd av trindyxa i bebyggelseområdets närhet, dock ej 
inom utpekat bebyggelseområde.  

NATUR- OCH REKREATIONSVÄRDEN 
Ny bebyggelse bör placeras så att ett brett stråk från be-
fintlig väg till skogsområde med stigar möjliggörs. 

Bebyggelse bör hålla avstånd till befintligt rekreations-
stråk (se karta 11). Placering av föreslagen bebyggelse i 
skogsområdet ska ske med hänsyn till befintlig dynamik i 
landskapet genom att spara utsnitt i naturmark. 
Ny bebyggelse föreslås intill och inom utpekade natur-
värden. Den föreslagna bebyggelsen i skogsområdet 
angränsar till högt naturvärde i form av hage (Översiktlig 
Naturvärdesinventering Gräsås, s.3). Skyddsavstånd bör 
hållas och befintliga skyddsvärda träd bevaras. 

Ett bebyggelseläge föreslås på vad som pekas ut som höga 
naturvärden. Inom området (markerad med 1 på karta 11) 
är naturvärdena kopplade till äldre aspar och björkar då 
ett lövbestånd insprängt i odlingslandskapet kan ha höga 
naturvärden knutna till sig. Vissa naturvärden finns kopp-
lade till de solbelysta öppningarna som kantar åkern längs 
områdets västra del samt till de gläntor som bildats inne i 

dungen (Översiktlig Naturvärdesinventering Gräsås, s.7). 
Vid detaljplaneläggning bör en mer detaljerad utredning 
tas fram för att utreda lämplig placering av ny bebyggelse 
med hänsyn till naturvärdena.   

JORDBRUKSMARK 
I planprogrammet föreslås inga nya enbostadshus på 
jordbruksmark.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Ny bebyggelse i skogsområdet förutsätter att det finns
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten- och
avlopp, som enligt antagen VA-plan planeras att byggas ut
inom del av programområdet.

I vidare detaljplaneläggning bör ställningstagande göras 
om det är lämpligt att möjliggöra byggnation på obebygg-
da fastigheter/genom avstyckning innan kommunalt VA 
finns utbyggt i området. 

Avfall
När nya bostäder planeras bör det finnas lättillgängliga 
möjligheter för både återvinning och återbruk. Att ha 
gemensamma avfallslösningar ger effektivare hämtning 
för renhållningens fordon, det blir billigare för hushållen 
och ger bra förutsättningar för den kommande utveck-
lingen av bostadsnära hämtning av förpackningar och 
tidningspapper. Denna fråga utreds vidare i kommande 
detaljplan/er.  

Närmsta återvinningsstation finns i Vallargärdet samt 
Stockfallet samt återvinningscentral är Djupdalen.   
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GEOTEKNIK OCH HYDROLOGI
Föreslagen bebyggelse ligger på mark som utgör sandig 
morän, postglacial finsand, glacial lera samt urberg. 

Inom den i skogsområdet föreslagna bebyggelsen finns 
avrinningsvägar och blötare mark som kan komma att 
styra placering av föreslagen bebyggelse vid fortsatt 
planläggning.

De markavvattningsföretag som angränsar programom-
rådet bedöms inte vara berörda så länge planförslaget inte 
innebär att dagvattenflöden till markavvattningsföretaget 
ökar mer än marginellt. Det bedöms finnas goda förut-
sättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten för 
nya bostäder inom programområdet.   

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET
Fastigheter där det föreslås ny bebyggelse ligger som när-
mast cirka 40 meter från befintligt stall och cirka 60 meter 
från befintlig gödselhantering. Mellan befintligt stall och 
gödselhantering samt föreslagen bebyggelse finns vegeta-
tion samt möjlighet att placera byggnaderna efter önskat 
avstånd från djurhållningen. 

Norr om föreslaget bebyggelseområde, på andra sidan 
vägen, finns mark som används som betesmark för djur. 

Befintliga vägar samt stigar inom skogsområdet i södra 
delen av planområdet nyttjas idag som ridvägar och be-
döms kunna göra det även efter utbyggnad enligt förslag.

Närmsta föreslagna bebyggelse från riksväg 63 är cirka 
400 meter och krav gällande bullernivåer bedöms uppnås. 
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Jordbruksmark enligt ÖP 2012

Jordbruksmark enligt Jordbruksverket 

Inventerade höga naturvärden

Siktlinjer 

Stig

Risk för blöt mark

Kulturmiljö

Område för vidare utredning av bebyggelse 
av enbostadshus i detaljplan 

Fastigheter som bedömts lämpliga för avstyckning/
byggnation av enbostadshus. Fortsatt prövning 
görs i detaljplan. 
  

TECKENFÖRKLARING

Karta 11 visar viktiga utgångspunkter att förhålla 
sig till i det fortsatta planarbetet.

1
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Genomförande
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planprogrammet var föremål för samråd under kvartal 
2 2020. Efter samrådet har kommunen tagit ställning till 
inkomna synpunkter och gjort justeringar av programmet. 
Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden. 

Detaljplan
Efter att planprogrammet har godkänts av stadsbyggnads-
nämnden kan planprocess enligt plan-och bygglagen för 
detaljplan/er inom programområdet påbörjas (efter att 
erforderliga beslut har fattats). 

Försäljning av tomter
Nya villatomter inom området är både i kommunal och 
privat ägo. Efter detaljplaneläggning hamnar tomter på 
kommunal mark i kommunens tomtkö. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Nya vägar inom området bör säkerställas genom gemen-
samhetsanläggning. 

TEKNISKA FRÅGOR
Utredningar
Som underlag för planprogrammet har en översiktlig 
naturinventering, en översiktlig bedömning av områdets 
kulturmiljö samt PM Bedömning av korsning lokalgata/
väg 63 tagits fram. 

Kommande utredningsbehov, fortsatt planlägg-
ning för bebyggelse inom skogsområdet 
I fortsatt detaljplanearbete kommer den slutliga be-
dömningen av utredningsbehov göras. Inom ramen för 
programmet har följande behov uppmärksammats inom 
skogsområdet:

- Utredning av dagvattenflöden och hydrologi (dagvat-
tenutredning). I dagvattenutredning bör det framgå om 
dagvattenhanteringen riskerar att skada dikningssystemen 
nedströms samt avvattningssystem för riksväg 63.
- Erforderlig utredning för att säkerställa påverkan på be-
fintlig dagvattenbrunn (för fastigheter som ej ska anslutas 
till kommunalt vatten- och avlopp). 
- Utredning av markens lämplighet för bebyggelse och 
grundläggning (geoteknisk utredning).
- Utredningar av förekomst av fridlysta och invasiva arter. 
- Bedömning av utredningsbehov av eventuell förekomst 
av förhistoriska platser inom bebyggelseområdet. 
- Påverkan i form av lukt och spridning av allergener bör 
studeras vidare.

Utredningar beställs och hanteras i samband med kom-
mande detaljplanering.

Kommande utredningsbehov, fortsatt planlägg-
ning av obebyggda tomter samt avstyckningar 
Inom ramen för fortsatt detaljplanering inom området 
finns behov av ytterligare utredningar. Utredningsbehov 
som framkommit i programskedet är: 
- för de fastigheter där det möjliggörs enskilda komplette-
ringar och som, enligt naturvärdesinventeringen, omfattas 
av naturvärden (nummer 1, karta 12) bör en mer detalje-
rad inventering genomföras för att ytterligare utreda möj-

ligheten att anpassa en eventuell exploatering till platsens 
förutsättningar.
- erforderliga utredningar för att bedöma lämplighet kring 
enskilda avloppsanläggningar innan utbyggnad av kom-
munalt VA. 

Vatten och avlopp
Område a (se karta 4, s.7) ska anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet när det finns utbyggt till områ-
det. 

Vatten- och avloppsledningar säkerställs med ledningsrätt. 

Vägar
Vägar inom området föreslås fortsatt vara enskilda. Detta 
innebär att de ingår i en gemensamhetsanläggning och 
vägförening.

EKONOMISKA FRÅGOR
Avgifter
Anslutningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp tas 
ut i samband med att det kommunala vatten-och avloppet 
är utbyggt.  

Kostnad för anläggning av eventuell/eventuella mötes-
platser på del av väg utreds vidare i detaljplan.

Kostnad för kommande detaljplaneläggning tas antingen 
ut i samband med bygglov enligt gällande kommunal taxa 
alternativt i samband med påbörjande av planläggning 
genom tecknande av planarbetsavtal.  
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
För programmet har en undersökning om programmet 
kan antas innebära betydande miljöpåverkan gjorts och 
samråd med länsstyrelsen har skett 2020-03-11. Kommu-
nens bedömning är att ett genomförande av programmet 
och kommande detaljplan inte förväntas innebära bety-
dande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL (5 
kap. 18 §) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver därför inte upprättas. 

Programmet förväntas dock innebära en viss påverkan på 
miljön vilket behandlas i detta avsnitt. I avsnittet be-
handlas även de sociala och ekonomiska konsekvenserna 
planen väntas medföra. 

MILJÖKONSEKVENSER
Ny föreslagen bebyggelse bedöms i stort ta hänsyn till 
jordbruksmark, djurhållning, värdefull natur och kultur-
miljö. Alsters Gräsås och Skål utgör god boendemiljö i ett 
attraktivt läge på landsbygden. 

Ett större bebyggelseområde samt enstaka komplettering-
ar med enbostadshus inom befintlig villastruktur föreslås 
utredas vidare i detaljplan. De geotekniska förhållandena 
inom bebyggelseområdet är postglacial finsand och sandig 
morän. Avrinningsvägar från skogsområdet avleds genom 
det föreslagna bebyggelseområdet och bör beaktas i den 
fortsatta planeringen.  

Natur- och landskapsvärden 
Ett nytt läge för bebyggelse föreslås på vad som pekas 
ut som höga naturvärden. Inom området (område 1, se 

Konsekvenser
karta 11) är naturvärdena kopplade till äldre aspar och 
björkar då ett lövbestånd insprängt i odlingslandskapet 
kan ha höga naturvärden knutna till sig. Vissa naturvärden 
finns kopplade till de solbelysta öppningarna som kantar 
åkern längs områdets västra del samt till de gläntor som 
bildats inne i dungen (Översiktlig Naturvärdesinventering 
Gräsås).

Det större bebyggelseområdet angränsar och bör förhålla 
sig till naturvärde i form av hage med äldre lövträd samt 
stående död ved, där det även finns kulturvärde i form av 
lämningar från en backstuga. Ny bebyggelse ska placeras 
med hänsyn till höga naturvärden. 

Befintlig väg
Den nya bebyggelsen kommer generera ytterligare trafik 
i området. Längs den öst-västliga vägen finns idag 30 
permanentbostäder. Vägen nyttjas idag även för cykel, 
ridning, promenader, för att ta sig till Björkmyren (daglig 
verksamhet) samt arbetsfordon för jord- och skogsbruk. 

Den utbyggnad som är aktuell i denna plan föranleder 
inga behov av förändringar för ansvarsförhållanden för 
vägen, men i detaljplaneskedet ska behov och placering av 
mötesplats på den västra, smalare delen av den öst-västli-
ga vägen utredas. Mötesplats bedöms kunna anordnas på 
kommunal mark. 
 
Skyddade områden 
Biotoper med generellt biotopskydd enligt miljöbalkens 
7:e kapitel som finns inom eller i anslutning till program-
området är: allé, odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i 
jordbruksmark och åkerholme. Dessa biotoper finns inom 
område 12 samt vad som pekas ut som övriga områden i 

naturvärdesinventeringen (2019). Inom dessa områden fö-
reslås ingen ny bebyggelse varför biotoperna inte bedöms 
påverkas. 

Planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 9§ 
då det är ett lågflygningsområde och därmed område med 
särskilt behov. Föreslagen bebyggelse utgör enbostadshus 
och bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Kulturmiljö 
Negativa konsekvenser för kulturmiljön har minimerats då 
lägen för ny bebyggelse har valts med hänsyn till befintlig 
bymiljö, minsta tomtstorlekar samt bebyggelsens skala 
föreslås med hänsyn till befintligt bebyggelsemönster.   

Rekreationsvärden 
Ny bebyggelse planeras i skogsområde som används för 
rekreation. Bebyggelsen planeras med visst avstånd från 
befintliga rekreationsstigar (se även rubriken ”sociala kon-
sekvenser” på nästa sida).

Jordbruksmark 
Ingen ny bebyggelse föreslås på jordbruksmark enligt  
Jordbruksverkets inventering (2019) eller kommunens 
översiktsplan (2012). 

Dagvatten 
Dagvatten avrinner idag i förlängningen till markavvatt-
ningsföretag, planförslaget bedöms inte innebära att 
dagvattenavrinningen ökar då det finns förutsättningar 
för lokalt omhändertagande av dagvatten inom tillkom-
mande bebyggelse. Påverkan på markavvattningsföretagen 
bedöms vara begränsad, vidare utredning kommer ske i 
samband med framtagande av detaljplan.  
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Föreslagen bebyggelses påverkan på befintliga dagvatten-
brunnar för de fastigheter som angränsar planområdet, 
men inte omfattas av kommande verksamhetsområde för 
kommunalt vatten- och avlopp bör utredas vidare inom 
ramen för kommande detaljplan/er. 

För att inte tillföra mer dagvatten till Trafikverkets anlägg-
ning mot riksväg 63 bör detta utredas vidare och säkerstäl-
las i detaljplan. 

Miljökvalitetsnormer 
Programförslaget bedöms inte innebära att miljökvali-
tetsnormer för luft och buller överskrids eller att vatten-
kvalitet för sjön Alstern påverkas negativt. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planprogrammet föreslår att del av skogsområdet tas i 
anspråk för bebyggelse. Som framkom under dialogmöte 
används skogsområdet som rekreationsområde, tolk-
ningen av dialogresultatet är dock att andra värden inom 
planområdet är högre värderade av fler (utifrån marke-
ringar och skrivningar, se sammanställt resultat på sida 
26). I den fortsatta planeringen är det viktigt att säkerställa 
släpp från vägen till det skogs- och rekreationsområde 
som fortsätter söder om planområdet. Det är även av vikt 
att hålla avstånd till befintligt rekreationsstråk. 

Barnkonsekvenser
Sammanhållen stad/vardagsliv 
Planområdet är beläget på landsbygden i gränslandet mel-
lan stad och land. Närmsta förskola finns i Vallargärdet, 
området ingår i skolområde öst och garanterad grundskola 
(F-6) är Vallargärdets skola och årskurs 7-9 är 
Frödingskolan.  

Inom planområdet finns enskilda vägar med standard som 
kan förväntas. Vägen är relativt smal och grusad, det finns 
ingen vägbelysning och inga gång- eller cykelbanor. 

Cirka 200 meter från programområdet finns en busshåll-
plats. Till Vallargärdets skola erbjuds skolskjuts. Klarälvs-
banan samt cykelled leder från planområdet till Vallargär-
det (cirka 3,5 km) samt mot Frödingskolan (cirka 6 km).
  
Barnvänliga miljöer/platser
Inom planområdet finns och föreslås enbostadshus med 
relativt stora fastigheter. Inga gemensamma, iordnings-
ställda ytor för lek finns inom området. Däremot finns 
orörd skog som inbjuder till kreativ, spontan lek. 

Planprogrammet föreslår att del av det skogsområde som 
utgör rekreationsområde tas i anspråk för bebyggelse. 
Ytor för rekreation kommer att finnas kvar både angräns-
ande och söder om föreslaget bebyggelseområde. 

Trygghet
Föreslagen bebyggelse innebär en trafikökning på väg 
som har, och fortsatt föreslås ha standard som motsvarar 
enskild väg. Detta innebär att det varken finns gång- eller 
cykelbanor samt att vägen fortsatt föreslås vara grusad. 
Trafikökningen bedöms vara begränsad och säkerheten 
oförändrad då den inte inbjuder till höga hastigheter.
  

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunen har i framtagande av  VA-planen bedömt att 
området har behov av förändrad VA-struktur, det vill säga 
att allmänt VA ska byggas ut till området. Områdena som 
är med i VA-utbyggnadsplanen ligger i prioriteringsord-
ning. 

Ny bebyggelse inom skogsområdet förutsätter att det 
finns möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och 
avlopp, som enligt antagen VA-plan planeras att byggas ut 
inom del av programområdet.

I kommande planläggning för obebyggda fastigheter/
avstyckningar tas ställning till om någon av dessa kan 
tillkomma innan utbyggnad av kommunalt VA. 

Kostnad för att ta fram detaljplan kan tas ut enligt påsk-
rivet planarbetsavtal som tecknas i samband med påbör-
jande av detaljplan eller skjutas till bygglovsskedet. Det 
är upp till varje enskild fastighetsägare att ansöka om 
bygglov/avstyckning enligt detaljplan.
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Fortsatt arbete
FORTSATT PLANLÄGGNING
För större sammanhängande bebyggelse föreslås att de-
taljplan/er ska tas fram. 

I detaljplan ska dessa följande frågor studeras vidare: 
- Placering och utformning av kommande bebyggelse
- Tillfartsgator och angöring till kommande bebyggelse
- Anpassning till befintliga angränsande bostäder
- Påverkan på natur- och kulturvärden
- Påverkan på rekreationsvärden
- Behov och placering av mötesplats för den smalare delen 
av den öst-västliga vägen

FORTSATT UTREDNINGSBEHOV I 
SAMBAND MED DETALJPLAN
I fortsatt detaljplanearbete kommer det slutliga be-
dömningen av utredningsbehov göras. Inom ramen för 
programmet har följande behov uppmärksammats inom 
skogsområdet:

- Utredning av dagvattenflöden och hydrologi (dagvat-
tenutredning). I dagvattenutredning bör det framgå om 
dagvattenhanteringen riskerar att skada dikningssystemen 
nedströms samt avvattningssystem för riksväg 63.
- Erforderlig utredning för att säkerställa påverkan på be-
fintlig dagvattenbrunn (för fastigheter som ej ska anslutas 
till kommunalt vatten- och avlopp) 
- Utredning av markens lämplighet för bebyggelse och 
grundläggning (geoteknisk utredning).
- Utredningar av förekomst av fridlysta och invasiva arter. 
- Bedömning av utredningsbehov av eventuell förekomst 
av förhistoriska platser inom bebyggelseområdet. 

- Påverkan i form av lukt och spridning av allergener bör 
studeras och minimeras.

Kommande utredningsbehov för de enskilda komplette-
ringarna/avstyckningarrna har följande utredningsbehov 
uppmärksammats: 
- för de fastigheter där det möjliggörs enskilda komplette-
ringar och som, enligt naturvärdesinventeringen, omfattas 
av naturvärden (nummer 1, karta 12) bör en mer detalje-
rad inventering genomföras för att ytterligare utreda möj-
ligheten att anpassa en eventuell exploatering till platsens 
förutsättningar.
- erforderliga utredningar för att bedöma lämplighet kring 
enskilda avloppsanläggningar innan utbyggnad av kom-
munalt VA. 
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Bilaga 1- sammanställning av resultat från dialogmöte med inbjudna fastighetsägare

Väg 
- Återvändsgränd på väg, ingen genomfartstrafik. 
- Grusvägarna, blommor i vägkanten. 

Kulturmiljö 
- Skål är en gammal miljö.
- Känslan av kulturbebyggelse.

Natur/landskapsbild 
- Naturen och närhet till skogen.
- Öppet landskap, vidder, betesmarker. 
- Åsen längs vägen i nord-sydlig riktning ger utblickar både mot sjön och 
             jordbrukslandskapet i väster.
- Glest mellan husen ger utblickar över det öppna landskapet.

Rekreation 
- Närhet till skogen och strövområden, lätt att komma ut på fina stigar/skogen. 
- Fina motionsspår, promenad/naturstigar.
- Bra möjligheter till uteritt, promenad, cykel.
- Hela skogsområdet från Gräsås in mot stan via TYR-spåret är viktig.  

Sociala frågor
- Gemenskap/samhörighet, ett litet område där alla känner alla.
- Bykänsla.

VAD ÄR ALSTERS GRÄSÅS OCH SKÅLS KVALITÉER? 

Närområdet 
- Närhet till centrala Karlstad genom Klarälvsbanan och bussförbindelser. 
- Ruds motionsspår.
-  Närhet till Alstern med badplats, fiske och skridskoåkning. 

Karaktär 
- Levande landsbygd.
- Lantlig idyll.
- Bykänsla.
-  Hus längs befintlig väg.
- Rymd, luftigt och glest mellan husen. 
-  Glest mellan husen ger utblickar över det öppna landskapet. 
-  Stillhet, lugnet.
- Mörker, stjärnhimmel.
- Grusväg.
- Känslan av kulturbebyggelse. 

Lantbruk/djurhållning 
- Närhet till hästar och andra djur.
- Får som håller landskapet öppet.
- Bin för biologisk mångfald.
- Levande landsbygd, möjlighet att ha djurhållning. 
- Småbruk/blandbruk. 
- Jaktmöjligheter, vilda djur. 
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TECKENFÖRKLARING

Karta 12. Kartan visar en sammanställning från dialogmötet. 

KARTA SOM SAMMANFATTAR DELTAGARNAS MARKERING AV OMRÅDETS KVALITÉER OCH FAVORITSTÄLLEN 



 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2021-08-25                  | 27

VAD KAN FÖRBÄTTRAS? 

Kollektivtrafik 
- Busstrafiken, fler avgångar med buss till/från Karlstad centrum.
- Bättre hållplats för skolbarn.
- Transporter till och från Björkmyren kan förbättras, t.ex. samkörning. 
- Hastighetssänkning vid Gräsåsavfarten och busshållplatsen.

Gator, bil 
- Vägunderhåll (hyvling), befintliga vägar.
- Snöskottning vintertid. 
- Vatten/isigt närmast 63:an. 
- Vägen in till Alsters-Gräsås (dålig, gropig, skymd sikt).
- Röja upp/ dika skogsvägen och få en tydlig anslutning till Björkmyrsvägen. 
- Skymd sikt i kurva, sänk hastighet.
- Kommunalt underhåll på väg.
- Hastighetssänkning vid Gräsåsavfarten och busshållplatsen.
- Vägen är smal och möten innebär att man får åka in på varandra infarter. 

Cykelväg
- Anslutningsstig (gång- och cykelväg) till golfbanan.

Belysning
- Belysning vid skolskjutsen.
- Bättre belysning i korsning till väg 63.  

Strövområde
- Skogsområdet- gallra ur, snygga till, ökad tillgänglighet.
- Förbättra och ansluta promenadstigarna till varandra.
- Efter skogsarbeten rinner en bäck ut på en viktig promenadstig.

Gemensamma, sociala ytor
- Aktivitetsområde, till exempel utegym, fotbollsmål, basketkorg.
- Lek för barn (till exempel pulkabacke).
- Gemensam yta (till exempel grillplats).

Buller 
- Förbättringar angående buller, plank? 
- Närområde.

Närområde
- Badplats vid Alstern. 

Övrigt
Skogsbruk väster om Alsters Gräsås vilket innebär att stora maskiner körs, främst på 
nätterna. 
Vad händer med vägen vid eventuell ny bebyggelse? 
Hela skogsområdet från Alsters Gräsås in mot stan via TYR-spåret är viktig.  
Aldrig asfalt och gatlampor.



28 |                 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2021-08-25

Belysning

Anslutningsstig till golfbanan

Kommunalt underhåll
av väg

Gallra ur, ökad tillgänglighet

Skymd sikt i kurva

Skymd sikt i kurva

Gemensam yta 
Lek för barn

Bussförbindelse

Belysning Belysning

0          50        100      150m

1:2000 (A1)
Förbättringsförslag

Mindre stigar

Större stig

Siktlinjer 

Rekreationsvärden

Förslag bebyggelseområde 

Risk för blöt mark  

TECKENFÖRKLARING

Karta 13. Kartan visar en sammanställning från dialogmötet. 

KARTA SOM SAMMANFATTAR OMRÅDETS FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 
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TECKENFÖRKLARING

Karta 14. Kartan visar en sammanställning från dialogmötet. 

KARTA SOM SAMMANFATTAR STRÅK I OMRÅDET
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