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Bakgrund
Detta PM har tagits fram för att bedöma vilka konsekvenser detaljplanen för västra Jakobsberg
har på miljökvalitetsnormer och kvalitetsfaktorer för berörda vattenförekomster.
Detaljplanen för västra Jakobsberg presenteras i Karlstad kommuns samrådshandling (2018).
Den syftar till att möjliggöra en stadsutveckling för blandad bebyggelse på Karlstads före detta
flygplats (Figur 1). Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med ca 3000–3500
bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och
rekreationsområden. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med
omgivande stadsdelar och natur- och rekreationsområden.
Områdets gröna värden ska tillvaratas i planens struktur och viktiga ekosystemtjänster ska
bevaras eller förstärkas så långt det är möjligt. Områdets kvalitativa läge vid Klarälven ska
tillvaratas genom strandpromenad samt tillskapande av brygg- och båtplatser. Flygplatsens
historia ska vara avläsbar i området. Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas
ihop med ett rekreationsstråk längs stranden. Området föreslås kopplas närmare
Knappstadviken genom nya broar. Den befintliga golfbanan ska till sin huvuddel kunna vara
kvar och detaljplanen medger en ny klubblokal för golfverksamheten. Den befintliga vallen
utmed Klarälven ska förstärkas, höjas och förlängas i vissa delar för att skydda mot
översvämningar.

Underlag
I denna PM har följande rapporter använts som underlag:
•

Dagvatten, västra Jakobsberg, Karlstads kommun (WSP 2019-04-08)

•

Detaljplan för Västra Jakobsberg, Samrådshandling (Karlstads kommun 2018-10-26)

•

PM Hydrogeologi, Vallutredning Jakobsberg (Tyréns 2018-06-07)

•

PM Modelleringar av påverkan på vattennivån av markhöjningar vid Jakobsberg (DHI
2012-11-21)

•

Rapport Karlstad, Jakobsbergsområdet, nytt bostadsområde, översvämningsskydd med
invallning (Sweco 2018-06-12)

•

Miljökonsekvensbeskrivning – För detaljplan Jakobsberg västra, Karlstads kommun
(Calluna 2018).
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Figur 1: Illustrationsplan från samrådet för västra Jakobsberg. Notera att den sydvästra
båthamnen föreslås utgå inför granskningen av detaljplanen. Tovatt architects & planners.
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Berörda vattenförekomster
Vattenförekomster som ligger i anslutning till området för detaljplanen (Figur 2) är:
•

Klarälven - Västra älvgrenen och Skoghallsådran (SE658416-136669)

•

Klarälven – Suttersälven (SE658436-136820)

Förutsättningarna för dessa två behandlas i följande avsnitt. Vattenförekomster nedströms är:
•

Klarälven – Dingelsundsådran (SE658318-136585)

•

Vänern – Hammarösjön (SE658511-137345)

•

Vänern – Kattfjorden (SE658206-136039)

Alla vattenförekomster ovan ingår i huvudavrinningsområdet Göta Älv. Det finns inga
grundvattenförekomster som kan påverkas av området för detaljplanen. Förutsättningarna för
grundvatten är dock generellt goda i Klarälvsdeltat.

Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran
Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran (EU_CD SE658416-136669) är 10 km lång,
börjar vid Sandgrundsudden i centrala Karlstad och mynnar ut i vattenförekomsten Vänern –
Kattfjorden (SE658145-136656) vid Skoghall (Figur 2). Ungefär två tredjedelar av sträckan
ligger i Karlstads Kommun och resterande tredjedel i Hammarö Kommun. Längs dess sträcka
delas älvgrenen upp två gånger. Första delningen, efter Knappstad, är mellan Suttersälven
(SE658436-136820) och Skoghallsådran. Andra delningen, bara ca 0,4 km efter den första, är
mellan Dingelsundsådran (SE658318-136585) och Skoghallsådran vid Ebbenäs.
Miljökvalitetsnormerna för Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran, beslutat 2017, är
god ekologisk status till 2027 och god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig och den uppnår ej god kemisk status (Tabell
1). Utslagsgivande för ekologisk status är fisk som har måttlig status. Detta beror på att
kraftverk längre uppströms i Klarälven hindrar vandring av fisk upp- eller nedströms. Det är även
anledningen att kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag har dålig status. De två andra
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd, har
otillfredsställande status. Klassificeringen av hydrologisk regim som otillfredsställande beror
dels på att parametrarna påverkas av dammar uppströms och dels på lokala förhållanden som
beror på rensningar och muddringar m.m. Den otillfredsställande statusen för morfologiskt
tillstånd beror på lokala förhållanden. Detta är en följd av Karlstads utveckling under lång tid och
idag rinner en stor del av sträckan genom urbana områden. Mellan 35–75 % av
vattenförekomstens längd bedöms ha förändrats av fördjupningar, kanalisering, rensningar,
stenskoningar och muddringar.
Kemisk status bedöms som uppnår ej god p.g.a. att extrapolering av resultat för kvicksilver och
bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip, alla vattendrag i Sverige. Övriga
prioriterade ämnen är ej klassade.
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Västra älvgrenen
och Skoghallsådran

Vänern –
Hammarösjön

Dingelsundsådran

Vänern –
Kattfjorden

Västra älvgrenen
och Skoghallsådran

Figur 2: Vattenförekomsterna som ligger i anslutning till DP Jakobsberg (rött område): Västra älvgrenen och
Skoghallsådran (blå) och Suttersälven (mörkblå). Även vattenförekomster nedströms visas: Dingelsundsådran (ljusblå),
Vänern – Hammarösjön och Vänern – Kattfjorden. Start i älvgrenarna markeras med en punkt och ände med en pil som
visar flödesriktningen.

memo02.docx 2012-03-28

4 (21)
PM
FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

PAO g:\sbf\plan och bygg\30 plan\302 planprojekt\detaljplaner - pågående\jakobsberg, västra\4 granskning\utredningar\pm dp jakobsberg mkn vatten.docx

Tabell 1: De senaste bedömningarna (kontrollerat 2020-01-15) för status, kvalitetsfaktorer och parameter för
vattenförekomsten Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran (EU_CD SE658416-136669).

IPS-index för Kiselalger
ACID - Surhetsindex
ASPT

Bottenfauna

BQI
Fisk i rinnande vatten (VIX)
Fisk i rinnande vatten (VIXMORF)

Fisk

Fisk i rinnande vatten (VIXh)
Fisk i rinnande vatten (VIXsm)

Näringsämnen
Försurning
Ekologisk

Särskilda förorenande ämnen
Konnektivitet i
vattendrag

Konnektivitet i uppströms och
nedströms riktnings i vattendrag
Konnektivitet i sidled till närområde
och svämplan i vattendrag
Specifik flödesenergi i vattendrag

Hydrologisk regim i Volymavvikelse i vattendrag
vattendrag
Avvikelse i flödets förändringstakt
Vattenståndets förändringstakt
Vattendragsfårans form
Vattendragets planform
Vattendragsfårans bottensubstrat
Död ved
Morfologiskt
tillstånd i vattendrag Strukturer i vattendraget
Vattendragsfårans kanter

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Påväxt-kiselalger

Fysikaliskkemiska
Biologiska kvalitetsfaktorer
kvalitetsfaktorer

Status Kvalitetsfaktorer Parameter

Vattendragets närområde

Kemisk

Svämplanets strukturer och funktion

Prioriterade ämnena Ämnen
Klassificering

Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig/Uppnår ej
god

Ej Klassad

a

Bedöms uppnår ej god p.g.a. extrapolering av resultat för kvicksilver och bromerad difenyleter från andra
ytvattenförekomster.
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Klarälven – Suttersälven
Klarälven – Sutterälven kan påverkas av detaljplanen eftersom den är recipient för dagvatten
samt p.g.a. att en liten del av planområdet överlappar vattenförekomstens närområde och
svämplan. Vattenförekomsten är 3 km lång. Den börjar vid delningen av Klarälvens Västra
älvgren mellan Skoghallsådran och Sutterälven samt mynnar ut i vattenförekomsten Vänern –
Hammarösjön (SE658511-137345) vid Tullholmsviken (Figur 2). Ungefär en tredjedel av dess
sträckning utgör en del av gränsen mellan Karlstads kommun och Hammarö kommun.
Miljökvalitetsnormerna för Klarälven – Suttersälven, beslutat 2017, är god ekologisk status till
2027 och god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar.
Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig och den uppnår ej god kemisk status (Tabell
2). Utslagsgivande för ekologisk status är fisk som har måttlig status. Detta beror på att
kraftverk längre uppströms i Klarälven hindrar vandring av fisk upp- eller nedströms. Det är även
anledningen att kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendraget är klassificerat som dålig.
Klassificeringen av hydrologisk regim som otillfredsställande beror dels på att parametrarna
påverkas av dammar uppströms och dels på lokala förhållanden. Den måttliga statusen för
morfologiskt tillstånd har en låg tillförlitlighet. Bara en parameter är klassad, vattendragets
närområde, p.g.a. att närområdet utgörs av ca 42 % anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark.
Detta är en följd av Karlstads utveckling under lång tid.
Kemisk status bedöms som uppnår ej god p.g.a. att extrapolering av resultat för kvicksilver och
bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip, alla vattendrag i Sverige. Övriga
prioriterade ämnen är ej klassade.
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Tabell 2: De senaste bedömningarna (kontrollerat 2020-01-15) för status, kvalitetsfaktorer och parameter för
vattenförekomsten Klarälven – Suttersälven (EU_CD SE658436-136820).

IPS-index för Kiselalger
ACID - Surhetsindex
ASPT

Bottenfauna

DJ-index
Fisk i rinnande vatten (VIX)
Fisk i rinnande vatten (VIXMORF)

Fisk

Fisk i rinnande vatten (VIXh)
Fisk i rinnande vatten (VIXsm)

Näringsämnen
Försurning
Ekologisk

Särskilda förorenande ämnen
Konnektivitet i
vattendrag

Konnektivitet i uppströms och
nedströms riktnings i vattendrag
Konnektivitet i sidled till närområde
och svämplan i vattendrag
Specifik flödesenergi i vattendrag

Hydrologisk regim i Volymavvikelse i vattendrag
vattendrag
Avvikelse i flödets förändringstakt
Vattenståndets förändringstakt
Vattendragsfårans form
Vattendragets planform
Vattendragsfårans bottensubstrat
Död ved
Morfologiskt
tillstånd i vattendrag Strukturer i vattendraget
Vattendragsfårans kanter

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Påväxt-kiselalger

Fysikaliskkemiska
Biologiska kvalitetsfaktorer
kvalitetsfaktorer

Status Kvalitetsfaktorer Parameter

Vattendragets närområde

Kemisk

Svämplanets strukturer och funktion

Prioriterade ämnena

Bly
Ämnen

Klassificering
Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig/Uppnår ej
god

Ej Klassad

a

Bedöms uppnår ej god p.g.a. extrapolering av resultat för kvicksilver och bromerad difenyleter från andra
ytvattenförekomster.
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Befintliga förhållanden
Större delen av detaljplanområdet Jakobsberg inrymmer en gammal flygplats, med en
asfalterad landningsbana och andra hårdgjorda ytor samt tillhörande byggnader (Figur 3).
Området är mestadels flackt med marknivåer från ca +44,5 till +45,5 m.ö.h. Den nordvästra
delen består av ängsmark med höga naturvärden. I sydvästra delen finns en del av en golfbana.
I nordöst ligger en del av Jakobsbergsskogen. Runt detaljplansområdet rinner Klarälvens Västra
älvgren i väst samt Suttersälven i öst. En trädridå separerar de öppna ytorna från älvgrenarna.

Figur 3: Flygfoto över området. Plangränsen under samrådet markerad med röd linje. Den inre röda linjen kring
golfbanan kommer att ingå i detaljplanen. Karta: Karlstads kommun.
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Dagvatten
Enligt dagvattenutredningen, utfört av WSP (2019), finns ett befintligt markavvattningssystem
som leds till en pumpstation (PST1) nära Jakobsbergsbron (Figur 4). Från pumpstationen
pumpas vatten till Suttersälven. Under mätperioden 2012–02 till 2018–10 hade pumpstationen
ett medelflöde på 96 m3/h.

Figur 4: Befintligt dräneringssystem i planområdet. Karta: WSP (2019).
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Översvämningsvall
Runt området löper idag en vall med krön på nivåer mellan ca +45,7 till +46,8 m.ö.h. (Figur 5).
Den är ca 10 m bred. Den ligger lägst i den södra delen av området, <46 m.ö.h. Längs med
vallen löper en vandrings- och cykelled som är delvis belagd med asfalt och delvis med grus.

Figur 5: Befintlig översvämningsvall runt planområdet kan tydas från de långa gröna, orange och röda linjerna som
ligger parallellt med Klarälvens grenar. © Karlstad kommun.
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Planerade åtgärder
Sammanfattningen av de planerade åtgärderna i de följande avsnitten är begränsat till det som
kan påverka de berörda vattenförekomsterna.

Dagvatten
WSP (2019) har tagit fram ett förslag till dagvattenhantering för detaljplanområdet samt
golfbanan (Figur 6). Dagvatten från områden 0 och 1 leds till den befintliga pumpstationen
(PST1) som pumpar vattnet till Suttersälven. Dagvatten från områden 2 och 3 leds till en ny
pumpstation (PST2) som kommer att pumpa dagvatten till Västra Älvgrenen.
Dagvattenflöden från PST1 till Suttersälven ska inte öka vid genomförandet av planen för att
inte påverka Natura 2000 området. Maxflödet från PST1 är därför begränsat till 300 l/s.
Maxflödet från PST2 föreslås vara ca 200 l/s. Fördröjningsdammar (Damm 1–3, Figur 6)
dimensioneras för att fördröja ett 20-års regn. Dagvattenvolymer utöver detta kommer att
fördröjas på golfbanan för att inte öka flödena till recipienterna.
Dagvatten från Jakobsbergsallén med trafikmängder uppemot 10 000 fordon/dygn ska fördröjas
i öppna system så att föroreningar från trafiken sedimenteras innan det når pumpstationerna.

Figur 6: Förslag till dagvattenhantering för planområdet. Karta: WSP (2019).
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Översvämningsvall
Tre sträckningsalternativ för en ny översvämningsvall (Figur 7) har tagits fram av Tyréns (2018).
Vallen ska utföras till nivå +47,1 m.ö.h. inom den västra delen av området respektive
+46,8 m.ö.h. inom den östra delen (RH2000).
Tyréns bedömde att sträckningsalternativ 2 (grön linje, Figur 7) var lämpligast. Sträckning 3
förkastades p.g.a. det inte skyddar hela området. En jämförelse av sträckningsalternativ 1 (blå)
med sträckningsalternativ 2 (grön) visade att alternativ 2 hade minst påverkan på
landskapsbilden eftersom den följer den gamla vallen, förutom vid hamnen. Den var också
lämpligast med hänsyn till dagvatten då det lämnade störst plats för hantering i öppna
utjämningsmagasiner innan dagvattnet pumpas vidare till recipienterna. Ytterligare en fördel
med att följa den nuvarande sträckning är att det minskar påverkan på ängens naturvärden.

Figur 7: Föreslagna sträckningsalternativ för en ny översvämningsvall, Tyréns (2018).

memo02.docx 2012-03-28

12 (21)
PM
FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

PAO g:\sbf\plan och bygg\30 plan\302 planprojekt\detaljplaner - pågående\jakobsberg, västra\4 granskning\utredningar\pm dp jakobsberg mkn vatten.docx

Den nya översvämningsvallen kommer att utformas med och utan en gång- och cykelväg (Figur
8). Vallen kommer att vara ca 10 m bred. Den kommer inte att påverka Klarälvens strandkant.

Figur 8: Översvämningsvall. Överst visas en sektion för vallen med en GC-väg (gång- och cykelväg) och underst en vall
utan GC-väg. © Karlstad kommun.
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Båt- och bryggplatser
I planbeskrivningen för området finns information om båt- och bryggplatser (Karlstads kommun,
2018). Strandskyddet upphävs för att möjliggöra uppförandet av dessa och även broar (Figur 9).
I norra delen av området föreslås kompletterande båtplatser i anslutning till Kartbergsbron.
Marken påverkas här av Kartbergsbron och det bedöms lämpligt att nyttja den för båtplatser. Ca
100 m av strandkanten påverkas här.
En båthamn och en badbassäng med koppling till områdets centraltorg planeras i området
(Figur 1). Läget och öppningen till Västra älvgrenen har valts så att så lite värdefull natur som
möjligt ska beröras, bara ca 50 m. Vattenområdet kopplas till älven med en smal passage med
syfte att möjliggöra enkla passager och minska påverkan på växt- och djurliv.
Möjligheten till båtplatsen längst i sydväst (Figur 1 och Figur 9) kommer att tas bort. Den
marken utgörs i nuläget av en del strandskog samt golfbanans västra delar.
Några allmänna bryggor planeras utmed strandpromenaden mot älven för att skapa attraktiva
mötesplatser, fiskeplatser, båtbusshållplatser m.m. och därmed tillgängliggöra älven för
allmänheten. Sammanlagt kommer mindre än 50 m av strandkanten att påverkas.

Byggskedet
Miljöeffekter som uppkommer under byggskedet beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen
(Calluna 2018). Byggfasen förväntas pågå 15–20 år.
Anläggande av småbåtshamnarna kan orsaka grumling och störning av vattendragets botten.
Buller kan påverka vattenmiljön och vattenlevande djur. Läckage av föroreningar och förorenat
dagvatten kan förekomma. Även spridning av befintliga markföroreningar kan ske när dessa
hanteras.
Miljö- och kontrollprogram kommer att tas fram för att hantera de ovannämnda riskerna. Det bör
föreslås t.ex. att arbeten som kan orsaka grumling eller störa bottnar inte utförs under
lekperioder för fisk.
Anläggandet av översvämningsvallen mot Klarälven, broar och båtplatser ska utföras vid
tidpunkter på året då de påverkar vatten och vattenlevande djur och växter så lite som möjligt.
Påverkan från byggskedet är begränsat i tid.
Förorenade massor som har upptäckts i området kommer att omhändertagas och saneras vid
behov. Skyddsåtgärder ska tillämpas för att minska risken för spridning av föroreningar.
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Figur 9: Illustration av strandskydd. Strandskyddet upphävs i de röda områdena. Grön linje visar gränsen mellan urban
mark och natur- och parkmark. Grön område är idag en del av golfbanan och kommer att övergå till natur- och
parkmark. Den röda ytan längst i sydväst, avsedd för båtplatser, kommer att tas bort. Karlstads Kommun (2018).
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Konsekvenser av planerade åtgärder
Vattenförekomsten Klarälven – Västra Älvgrenen och Skoghallsådran kan påverkas som
recipient för en del av dagvattenavrinningen från detaljplanområdet. Den kan också påverkas av
anläggandet av småbåtshamnar, bryggor samt översvämningsvallen.
Klarälven – Suttersälven kan också påverkas som recipient för en del av dagvattenavrinning
från detaljplanområdet. Bara en liten andel av Sutterälvens närområde och svämplan
överlappas av detaljplanområdet.

Biologiska kvalitetsfaktorer
Vattenförekomsternas biologiska kvalitetsfaktorer (påväxt-kiselalger, bottenfauna och fisk) kan
påverkas av ökade näringsämnen, föroreningar eller ändringar i surhet. Dessa kan påverkas av
dagvatten från området. Det bedöms dock att de biologiska kvalitetsfaktorerna inte kommer att
påverkas av dagvatten med tanke på den planerade hanteringen (WSP 2019) samt
utspädningseffekten i Klarälven (se avsnittet om de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna).
De biologiska kvalitetsfaktorerna kan också påverkas om arters livsmiljöer förändras, t.ex.
genom rätning, rensning eller grumling. I planområdet kommer en liten del av
vattenförekomsten tas i anspråk för att anlägga hamnar och bryggor. Arters livsmiljöer bedöms
dock påverkas bara marginellt av detta eftersom de ytorna som tas i anspråk är relativt små i
förhållande till hela vattenförekomsten. Det är svårt att avgöra exakt hur mycket livsmiljöerna
påverkas eftersom det finns en viss variation längs med vattendraget dock sett till hela
vattenförekomsten påverkas totalt en areal som är kanske 200 m lång längs med vattenfåran
och 30 m bred, eller ca 6 000 m2. Av vattenförekomstens hela areal, grovt beräknat som
10 000 m x 75 m, eller 750 000 m2, är detta bara 0,8 %.
Grumling kan ske under byggskedet eller när muddringsåtgärder genomförs i framtiden vid
hamnar och bryggor. Under byggskedet och vid muddring är tillfällig påverkan på bottenfauna
och fisk oundvikligt. Sådant arbete bör därför inte ske under larvspridning, lekperioder eller
lekvandring. Under byggskedet kan skyddsåtgärder som begränsar grumling vidtas. Eventuellt
kan schaktarbete planeras så att stora delar av arbetena kan utföras bakom kvarlämnad vall i
strandkanten eller innanför siltgardin. Enligt tidigare arbete med MKB:n för muddring av
Klarälven rekommenderas att tidpunkten för muddringsarbete bör undvikas för laxens, öringens
och nejonögats lek- och vandringsperiod, april-oktober. Med skyddsåtgärder kan delar av
arbetet utföras under större delen av året utan att riskera grumling. De delar av arbetet som
riskerar orsaka grumling i älvfåran bör inte utföras april-oktober.
Utöver detta bedöms inte genomförande av detaljplanen påverka förutsättningarna för fisk eller
bottenfauna. Detaljplanen kan möjligen även ha en liten positiv effekt i och med att områden
med mer stillastående vatten skapas, vilket utökar arealen av denna värdefulla livsmiljö för
många arter. Sådana livsmiljöer har minskat i Klarälvsdeltat efter århundraden av rätningar,
rensningar samt utfyllningar.
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Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
De fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna kan framförallt påverkas av dagvatten från
detaljplanområdet. De kan även påverkas under byggskedet samt av muddringsåtgärder.
Hantering enligt rapporten för dagvatten (WSP 2019) bör innebära att vattenförekomsternas
fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna inte påverkas. Fördröjningsdammar minskar halter av
föroreningar i dagvatten och utspädningsfaktorn i både vattenförekomster är stor.
Medelflödet från pumpstationerna kommer att vara lägre än maxflödena. Medelflödet från
pumpstation 1 var 96 m3/h eller 0,027 m3/s under 2010–2018. Vid genomförande av
detaljplanen kommer medelflödet från pumpstationerna att öka p.g.a. större areal hårdgjord yta.
I framtiden kommer det dock finnas två pumpstationer istället för en. I beräkningen av
utspädningsfaktorn nedan antas det att medelflödet från vardera pumpstationen fördubblas,
vilket troligen är en överskattning.
I Västra Älvgrenen är medelvattenföringen 88,4 m3/s och i Suttersälven är det 66,3 m3/s
(SMHI:s modelldata). Om det antas att medelflödet från den ena pumpstationen som finns idag
ökar från 0,027 m3/s till 0,06 m3/s samt att flödet från den tillkommande pumpstationen blir lika
stort blir utspädningsfaktorn ändå mer än 1/1000. Det är osannolikt att halter av föroreningar i
dagvattnet från pumpstationerna blir tillräckligt högt för att påverka statusen för de ämnen som
ingår under de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna, särskilt med tanke på
fördröjningsmagasinen som anläggs. Maxflödet från pumpstationerna begränsas till 300 l/s
(0,3 m3/s) från pumpstation 1 och 200 l/s (0,2 m3/s) från pumpstation 2. Detta minskar risken för
tillfällig överskridande av de maximala gränserna för ämnen i vattenförekomsterna då
utspädningsfaktorn är större än 1/200 i både dessa fall. Dagvatten från detaljplanområdet
bedöms inte påverka de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna.
Lämpliga skyddsåtgärder under byggskedet, inklusive för hantering och sanering av förorenade
massor, bedöms minska risken för påverkan på de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna.
Skyddsåtgärder bör också tas fram inför muddringsarbete i hamnar och kring bryggor.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Planområdets påverkan sker mest längs vattenförekomsten Västra älvgrenen och
Skoghallsådran (dock påverkas bara Västra älvgrenen direkt). Bara en liten del av planområdet
berör vattenförekomsten Suttersälven.
Konnektivitet i vattendrag
För Västra älvgrenen och Skoghallsådran har kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag dålig
status idag utifrån dess två parametrar (Tabell 1). Den ena parametern, konnektivitet i
uppströms och nedströms riktning, har dålig status idag p.g.a. dammar som utgör
vandringshinder. Denna parameter bedöms inte påverkas av detaljplanen då de planerade
åtgärderna inte kommer att utgöra vandringshinder. Den andra parametern, konnektivitet i
sidled till närområde och svämplan i vattendrag, är ej bedömd. P.g.a. mänsklig aktivitet under
lång tid är det troligen påverkat längs med större delen av vattenförekomstens sträckning.
Träpalissad, utfyllningar samt översvämningsvallar har anlagts längs med stora delar av
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vattenförekomstens sträckning. Konnektivitet i sidled till närområde påverkas bara marginellt
eftersom dagens förhållanden inte ändras avsevärt vid genomförandet av planen då hamnar,
bryggor och den nya översvämningsvallen anläggs. P.g.a. att den nya översvämningsvallen
kommer att vara något högre än den befintliga kan dock konnektiviteten i sidled till svämplan
ändå påverkas (se mer i avsnittet nedan om morfologiskt tillstånd i vattendrag).
Hydrologisk regim i vattendrag
I Västra älvgrenen och Skoghallsådran är kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattendrag
otillfredsställande. Kvalitetsfaktorn bedöms inte påverkas av planen. Denna påverkas framförallt
av regleringsdammar, men kan också påverkas av rensningar, fördjupningar och muddringar i
vattenförekomsten. Genomförandet av detaljplanen påverkar dock bara marginellt de befintliga
förhållanden som råder i Västra älvgrenen och Skoghallsådran idag. De muddringsåtgärder som
kan komma att behövas för att underhålla hamnar och bryggor är avgränsade i yta. De kommer
inte att påverka den hydrologiska regimen eller dess parametrar.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag
I Västra älvgrenen och Skoghallsådran är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd klassificerat som
otillfredsställande idag baserat på ett medelvärde av de ingående parametrarna. Nedan
bedöms de planerade åtgärdernas påverkan på denna kvalitetsfaktor per parameter.
Vattendragsfårans form, planform, bottensubstrat, strukturer och kanter (alla med
otillfredsställande status) kommer att påverkas av anläggandet av hamnen, bryggorna samt vid
muddringsåtgärder vid dessa. För dessa parametrar är redan 35–75 % av vattenförekomstens
längd påverkat idag. De planerade åtgärderna är relativt små i förhållandet till hela
vattenförekomsten. Bara ca 200 m på ena sidan av vattenförekomstens hela längd på 10 km
kommer att påverkas och i areal påverkas ännu mindre andel (ca 0,8 %). En försämring av
status för dessa parametrar, och därmed för kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, vid
genomförandet av detaljplanen bedöms vara osannolik.
För parametern vattendragets närområde är den preliminära bedömningen måttligt status för
Förvaltningsscykel 3 baserat på en analys som visar att 24 % av vattendragets närområde är
aktivt brukad mark/anlagda ytor. Bedömning för Förvaltningscykeln 2 var otillfredsställande och
analysen visade 58 % aktivt brukad mark/anlagda ytor. P.g.a. att data för bedömningen har
gjorts baserat på nationella geografiska analyser kan det finnas stora osäkerheter i
bedömningen. I detta fall är klassningsosäkerheten högre än 20 % enligt Vattenmyndigheten.
T.ex. p.g.a. att analysen görs baserat på en tolkning av flygkartor kan den befintliga hårdgjorda
översvämningsvallen feltolkas som naturmark eftersom det göms av strandskogen. Även ängen
i den nordvästra delen av planområdet, som idag bedöms har höga naturvärden p.g.a.
förekomsten av sällsynta flora, kan feltolkas som påverkad mark eftersom det klassificeras av
SJV som en ”jordbruksblock” i Planeringsunderlaget för Värmland.
Parametern närområde kommer att påverkas av anläggandet av hamnar, bryggor samt
översvämningsvallen. Hamnar och bryggor tar upp bara en liten andel mark (ca 200 m x 30 m,
eller 6 000 m2) jämfört med hela vattenförekomstens närområde (ca 2 x 10 000 m x 30 m, eller
600 000 m2). Det är svårt att bedöma hur mycket mer yta den nya översvämningsvallen
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kommer att ta upp jämfört med den befintliga. Båda är ungefär 10 m bred idag. Om det antas att
den nya blir 2 m bredare i snitt, påverkas 2 m per meter översvämningsvall inom närområdet,
vilket är ca 1 200 m. Det som påverkas blir ca 2 x 1 200, eller ca 2 400 m2. Totalt med bryggor,
hamnar och översvämningsvallen påverkas omkring 8 400 m2 mer mark idag, vilket är bara ca
1,4 % av hela vattenförekomstens närområde, ca 600 000 m2.
Denna påverkan kommer att kompenseras till en viss del av restaurering av en del av golfbanan
till natur- och parkmark (Figur 9). En viss del av området som planeras restaureras är hårdgjord
idag. Även om parametern vattendragets närområde skulle försämras från måttlig till
otillfredsställande, påverkar inte detta nuvarande status för kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd
som redan är otillfredsställande p.g.a. medelvärdet av de övriga parametrarna. P.g.a.
osäkerheterna i bedömningen, med en mätosäkerhet som är högre än 20 %, är det troligt att
parametern redan idag är otillfredsställande.
Parametern svämplanets strukturer och funktion i vattendrag bedöms vara otillfredsställande
idag eftersom 38 % har beräknats vara artificiell mark. Analysen baseras på en kartläggning av
marktyper som översvämmas när vattennivån i vattendraget höjs med 1,5 m. Analysen bedöms
inte vara rimlig, eftersom dagens förhållanden är att hela vattenförekomstens svämplan har
modifierats av mänsklig aktivitet under århundraden. Framförallt har svämplanets areal
minskats av historiska utfyllningar och anläggandet av vallar, huvudsakligen kring stadens
centrum samt vid industriområdet samt bostadsområden vid Skoghall på Hammarö (Figur 2).
Dessa ändringar har inte inkluderats i analysen för att beräkna andel artificiell mark.
De planerade åtgärderna kommer att minska arealen som utgör svämplan eftersom en ny
översvämningsvall kommer att byggas. Nästan hela detaljplanområdet är idag svämplan enligt
MSB:s 100-årsnivå för Klarälven (Figur 10). Om en ny analys av svämplanet görs, kommer det
att utgå ifrån tillståndet för resterande del svämplan. Förmodligen kommer inte statusen för
denna parameter att ändras eftersom resterande andel svämplan kommer att ha ungefär
samma andel påverkad mark som dagens svämplan.
Här ovan har det bedömts att inga av de parametrar som ingår under morfologiskt tillstånds
kommer att ändras förutom möjligen parametern närområdet som kan försämras från måttligt till
otillfredsställande. Som redan nämnts, innebär osäkerheter i bedömning av parametern
närområde att det redan idag kan ha otillfredsställande status. I vilket fall kommer inte statusen
för kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd att ändras från dagens otillfredsställande status.
För Suttersälven påverkas bara parametrarna närområdet (måttlig status) och svämplan (ej
bedömd) av de planerade åtgärderna.
Bara en liten andel mark som ligger inom Suttersälvens närområde påverkas. Parametern ingår
under kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd (otillfredsställande status). Vattendragets närområde
påverkas av en liten del (ca 100 m lång) av den nya översvämningsvallen som ligger närmast
strandkanten (<30 m) och längst mot sydöst (Figur 7). Andelen mark som påverkas i areal är
ännu mindre eftersom större delen är redan påverkad av den befintliga översvämningsvallen. I
förhållande till arealen mark längs med hela vattenförekomsten (3 km lång) är påverkan därför
obetydlig.
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Sutterälvens svämplan påverkas på samma sätt som för Västra älvgrenen och Skoghallsådran
ovan (Figur 10). D.v.s. areal svämplan försvinner, men andel artificiell mark i den resterande
delen kommer inte att ändras särskilt. Troligen skulle det inte ändra medelvärdet av de
parametrar som används för att bedöma kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, dock det är svårt
att avgöra eftersom bara parametern vattendragets närområde är klassad.

Figur 10: 100-årsnivå för Klarälven. Planområdet är markerat med röd linje. © översvämningskarteringar MSB ©
bakgrundskarta Lantmäteriet
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Baserat på bedömningen av de planerade åtgärdernas påverkan på parametrarna som ingår
under kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, bedöms kvalitetsfaktorn inte försämras för de
berörda vattenförekomsterna.

Kemisk status
Halter av de prioriterade ämnena i vattenförekomsterna kan påverkas av dagvatten från
detaljplanområdet, under byggskedet samt muddringsåtgärder.
Hantering av dagvatten enligt rapporten (WSP 2019) innebär att det är osannolikt att halter av
föroreningar kommer att öka tillräckligt för att påverka vattenförekomsternas kemiska status (se
avsnittet om de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna för en utförligare förklaring).
Fördröjningsdammar för dagvatten samt utspädningseffekten i vattenförekomsterna minskar
risken att kemisk status påverkas. Påverkan minskas också genom användning av miljövänliga
byggmaterial. Skyddsåtgärder bör vidtas för att minska risken för påverkan under byggskedet
och vid genomförande av muddringsåtgärder. Vid genomförandet av planen bedöms långsiktig
belastning av föroreningar från området minska genom sanering och borttagning av
förorenande massor.

Sammanfattning
Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på vattenkvalitén och därmed inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas kemiska status.
De biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av de planerade
åtgärderna. Bedömning av påverkan på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn är mer
komplicerat.
I både vattenförekomsterna har de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkats under lång
tid av Karlstads utveckling. Vattenförekomsterna har förändrats av fördjupningar, kanalisering,
rensningar, stenskoningar och muddringar. Utfyllningar och anläggandet av
översvämningsvallar längs med vattenförekomsterna har förändrat deras kanter, närområden
samt svämplan. Med dessa förutsättningar är det svårt att göra en bedömning av de planerade
åtgärdernas påverkan, särskilt på vattenförekomsten som mest berörs – Västra älvgrenen och
Skoghallsådran. Många av klassningarna för parametrarna har en låg tillförlitlighet p.g.a.
tidigare okända förhållanden. De planerade åtgärderna bedöms dock inte ändra de befintliga
förutsättningarna i särskilt stor utsträckning när det gäller parametern närområdet i vattendrag.
För parametern svämplan kommer delar av svämplanet areal försvinna men parametern
bedöms inte påverkas. Även om status för dessa parametrar skulle påverkas bedöms det att
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd inte kommer att försämras. Det ska också noteras att de
hydromorfologiska kvalitetsfaktorernas status bara kan sänka ekologiska status till god som
sämst.
Det bedöms att möjligheten att uppnå vattenförekomstens miljökvalitetsnorm för ekologisk
status inte påverkas.
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