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Sammanfattning
Planens syfte är att utreda möjligheten att låta staden växa västerut och skapa en ny
stadsdel i Katrineberg som på sikt kan länka ihop Karlstads centrum med Vänern i väster.

I Karlstads kommuns översiktsplan från 2012 utpekas det aktuella området som lämpligt
för mindre störande verksamheter och stadsutveckling.

MKB:n behandlar främst de konsekvenser som planprogrammet medför inom
planområdet. I MKB:n behandlas också översiktligt de konsekvenser som
planprogrammet kan medföra på kringliggande områden samt de konsekvenser som kan
uppstå i kombination med två andra intilliggande planerade detaljplaner. MKB:n har
avgränsats till de sakfrågor där det bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan;
naturvärden, vatten och strandskydd. Efter samråd har MKB:n kompletterats med en
bedömning av påverkan från trafiken.

Konsekvenserna av huvudalternativet jämförs med en tidigare utredd utformning och ett
nollalternativ som innebär att ingen exploatering av området sker.

Planområdet består idag främst av skogsmark (både löv- och barrskog) samt
våtmarksområden. I den östligaste delen finns även ett mindre område med gammal
åkermark. Genomförda inventeringar visar att stora delar av skogsbestånden i området
har höga naturvärden.

Konsekvenser för naturvärden

Planprogrammet har utformats så att exploatering av utpekade områden med mycket
höga naturvärden undviks. Detta innebär att dessa områden, med lämplig naturvårdande
skötsel, med tiden kan få ännu högre naturvärden än idag och bli mer artrika.

Den planerade bebyggelsen innebär dock att skogsmarken inom planområdet blir mindre
sammanhängande. Detta kan minska möjligheterna för växter och djur att spridas mellan
olika skogsområden. För lindra barriäreffekten föreslås spridningskorridorer i form av
gröna stråk i bebyggelsen.

Flera fridlysta, hotade arter och andra naturvårdsintressanta arter har påträffats inom
planområdet. De flesta har påträffats inom de utpekade områdena med höga naturvärden
som inte bebyggs. Trots att utpekade områden med höga naturvärden inte bebyggs kan
de delar av dessa områden som ligger närmast bebyggelse komma att påverkas genom
att viss avverkning kan behöva göras. För att intrånget i nyckelbiotoperna ska bli så liten
som möjligt bör hänsyn tas vid placering av bostadsbebyggelse i detaljplaneringen.

Planen innebär att flera bekräftade samt potentiella grod- och kräldjursmiljöer tas i
anspråk för bebyggelse. Med planerade skyddsåtgärder bedöms de påträffade arternas
bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska funktion bibehållas. Skyddsåtgärderna
består av anläggande av ersättningsmiljöer, att exploatering undviks under lekperioden
och att buffertzoner anläggs runt åkergrodans livsmiljö.

Planen innebär att flera potentiella boplatser för fladdermöss tas i anspråk.
Skyddsåtgärder för att bibehålla bevarandestatus och kontinuerlig ekologisk funktion hos
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de fladdermusarter som påträffats i området planeras i form av gröna stråk i bebyggelsen
samt anpassning av belysning i skogen. Skyddsåtgärder krävs även i kringliggande
detaljplaner samt att återstående naturmiljöer med potentiella värden för fladdermöss i
Karlstad västkustområde ska sparas från vidare exploatering.

För de skogs- och kulturmarkslevande fågelarter som har häckningsmiljöer inom
planområdet planeras skyddsåtgärder i form av naturvårdande skötsel av kvarvarande
nyckelbiotoper och parkmark samt att exploateringsarbeten undviks under fåglar
häckningsperiod. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms det inte finnas någon påverkan
på gynnsam bevarandestatus och inte heller någon påverkan på kontinuerlig ekologisk
funktion. De åtgärder som planeras vid Vänern kan innebära störningar för fågellivet men
om naturmiljöerna i form av vassar och lövrika strandskogar bevaras i möjligaste mån
bedöms störningen bli liten.

Planprogrammet innebär att öppna diken i jordbruksmark tas i anspråk.  Dispens från det
generella biotopskyddet behöver sökas för åtgärden.

Syftet med planprogrammet är delvis att göra området mer tillgängligt för allmänheten.
Det ökade friluftslivet från boende och besökare bedöms leda till ett ökat markslitage och
störningar för vissa fågelarter. Det ökade markslitaget bedöms dock gynna flera typer av
skyddsvärda svampar.

Anläggandet badbryggor, upprustning av befintlig småbåtshamn samt anläggande av
eventuellt kallbadhus kommer att innebära arbete i vatten som kan leda till en viss
grumling. Påverkan på växter- och djur i Vänern förväntas främst uppstå då planerade
anläggningar byggs. Skyddsåtgärder i form av tillfälliga siltgardiner föreslås. När
anläggningarna väl är på plats bedöms påverkan på livet i vattnet vara små.

Konsekvenser för vatten

Exploatering av området i enlighet med planprogrammet innebär fler hårdgjorda ytor och
därmed större momentana dagvattenflöden. Dagvattnet från planområdet föreslås även
efter exploatering ledas till Grundviksbäcken. I parkområdet i den östra delen av
planområdet ska ytor avsättas för fördröjning av dagvatten innan det når
Grundviksbäcken. Målet är att genomförandet av planprogrammet inte ska motverka att
miljökvalitetsnormerna uppfylls. Ett annat mål är och att inte ytvattentäkten i Kattfjorden
ska påverkas negativt. Hur dagvattenhanteringen ska utformas i detalj och dimensioneras
för att uppnå detta kommer att utredas vidare.

Konsekvenser för strandskydd

Ett mål med planprogrammet är bland annat Vänern och dess strand ska tillgängliggöras
för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv.

Möjligheterna att nyttja stranden och vattnet för friluftsliv och rekreation kommer att
förbättras genom mindre åtgärder inom strandskyddsområdet så som anläggande av en
kommunal badplats och restaurering av den befintliga småbåtshamnen.

De åtgärder som föreslås inom strandskyddsområdet innebär små ingrepp i naturmiljön. I
strandskyddsområdet kommer ett sammanhängande skogsområdet finnas kvar.

Limniska naturvärden kan komma att påverkas i byggskedet och det ökade friluftslivet
kan orsaka markslitage och störningar för vissa växter och djur. De planerade åtgärderna
i strandskyddsområdet påverkan på växter och djur bedöms dock som liten. Spänger
föreslås anläggas längs med delar av stranden vilket innebär mindre slitage i terrängen
samt att människor samlas i stråk.
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Konsekvenser av trafik

Planprogrammet innebär en ökning av trafiken i området vilket innebär ökade utsläpp och
av bland annat partiklar och kväveoxider jämfört med nollalternativet. Gator inom
programområdet ska utformas för att gynna gående och cyklister samt kollektivtrafiken.

Planen har utformats för att undvika att riktvärden för buller ska överskridas vid
bostadshus. Vissa områden inom planområdet, så som förskolorna, behöver dock
utredas vidare i detaljplaneskedet för att säkerställa detta.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-03-02 REVIDERAD:
ORIGINAL
MKB PLANPROGRAM KATRINEBERG

DÅ p:\21345\13010014_mkb_planprogram_katrineberg\000_mkb_planprogram_katrineberg\19 original\efter samrådsyttranden lev 210927\30009715_mkb
planprogram katrineberg 210927.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Planprogrammets syfte och innehåll 1
1.2 Syfte med miljöbedömningen 1
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Angränsande planer 2

2 Alternativ 3
2.1 Huvudalternativ 3
2.2 Alternativ utformning 5
2.3 Nollalternativ 6
2.4 Alternativa lokaliseringar 6

3 Naturmiljö 7
3.1 Nuläge 7
3.2 Konsekvenser av huvudalternativet 19
3.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 32
3.4 Kommande sakprövningar 34

4 Vatten 35
4.1 Nuläge 35
4.2 Konsekvenser 39
4.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 41
4.4 Kommande sakprövningar 41

5 Strandskydd 42
5.1 Nuläge 42
5.2 Konsekvenser 43
5.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 44
5.4 Kommande sakprövningar 44

6 Trafik och säkerhet 44
6.1 Nuläge 44
6.2 Konsekvenser 45
6.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 46

7 Konsekvenser av alternativa utformningar och nollalternativ 47



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-03-02 REVIDERAD:
ORIGINAL
MKB PLANPROGRAM KATRINEBERG

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

DÅ p:\21345\13010014_mkb_planprogram_katrineberg\000_mkb_planprogram_katrineberg\19 original\efter samrådsyttranden lev 210927\30009715_mkb
planprogram katrineberg 210927.docx

7.1 Naturmiljö 47
7.2 Vatten 49
7.3 Strandskydd 49
7.4 Trafik och säkerhet 50
7.5 Sammanfattning konsekvenser av alternativa utformningar och nollalternativ 51

8 Avstämning mot miljömål 52

9 Referenser 55



1(57)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-03-02 REVIDERAD:
ORIGINAL
MKB PLANPROGRAM KATRINEBERG

DÅ p:\21345\13010014_mkb_planprogram_katrineberg\000_mkb_planprogram_katrineberg\19 original\efter samrådsyttranden lev 210927\30009715_mkb
planprogram katrineberg 210927.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

1 Inledning

1.1 Planprogrammets syfte och innehåll
Planens syfte är att utreda möjligheten att låta staden växa västerut och skapa en ny
stadsdel i Katrineberg som på sikt kan länka ihop Karlstads centrum med Vänern i väster.
Samtidigt ska området vid Vänern öppnas upp och tillgängliggöras för allmänheten.

Den nya stadsdelen i Katrineberg ska vara natur- och Vänernära och ha nära till service.
Det ska vara enkelt att gå och cykla till service, vatten, natur och centrum. Den nya
stadsdelen ska vara välintegrerad med omgivande stadsdelar.

I Karlstads kommuns översiktsplan från 2012 pekas det aktuella området ut som lämpligt
för mindre störande verksamheter och stadsutveckling. I den fördjupade översiktsplanen
för Västkust pekas Grundviken ut som ett stadsutvecklingsområde med föreslagen
bostadsbebyggelse.

En detaljplan togs fram för del av området 2015. Länsstyrelsen beslutade dock att
upphäva planen. Tidigare planeringsinsatser som planprogram för Grundviken och till viss
del översiktsplan, fördjupad för Västkust, har därmed blivit inaktuella.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ett behov att ta fram ett mer översiktligt program
för området. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering.

En översiktsbild över planområdets placering och kringliggande områden finns på denna
MKB:s framsida.

1.2 Syfte med miljöbedömningen
Karlstads kommun har gjort en första bedömning av tänkbara effekter på miljön som kan
uppstå inom och utanför programområdet om planen genomförs. Enligt den undersökning
som gjorts har Karlstads kommun gjort bedömningen att genomförande av
planprogrammet för Katrineberg kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta
innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras för planen och att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Undersökningen om betydande
miljöpåverkan har samråtts internt inom kommunen (september 2019) och med
länsstyrelsen (augusti 2019).

Syftet med miljöbedömningen som görs i en MKB är att integrera miljöaspekter i
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Sveriges 16
miljökvalitetsmål konkretiserar vad hållbar utveckling innebär.
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1.3 Avgränsningar
MKB:n behandlar främst de konsekvenser som planprogrammet medför inom
programområdet. I MKB:n behandlas också översiktligt de konsekvenser som
planprogrammet kan medföra på kringliggande områden samt de konsekvenser som kan
uppstå i kombination med intilliggande planerade detaljplaner.

MKB:n har avgränsats till de sakfrågor där det bedöms finnas risk för betydande
miljöpåverkan; vatten, naturvärden och strandskydd. Efter samråd har MKB:n
kompletterats med en bedömning av påverkan från trafiken. Övriga konsekvenser
beskrivs mer översiktligt i planprogrammet.

1.4 Angränsande planer
Programområdet för Katrineberg gränsar till Bergviks köpcentrum i nordväst, Bergviks
villaområde i väst, bostadsområdet Zarkrisdalsudden i söder samt Zakrisdals
industriområde i öst.

Detaljplanearbete pågår för ett handelsområde norrut (Bergvik 1:37 m.fl.), ett
bostadsområde (Norra Zakrisdal) österut samt en cirkulationsplats vid Gräsdalen.

Figur 1 Pågående (gröna fält) och gällande (blå fält) detaljplaner samt planprogram (lila) i anslutning till
planområdet Katrineberg. Karta från Karlstad.se.
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2 Alternativ

2.1 Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär att bebyggelsen koncentreras till den norra delen av
programområdet (nordost om kraftledningarna). Främst planeras bostadsbebyggelse men
även verksamheter och service samt parkmark. Den södra delen om programområdet
(sydväst om kraftledningarna) planläggs till stor del som naturmark. En del åtgärder
planeras i strandområdet så som restaurering av befintlig pir, upprustning av befintlig
grusväg samt anläggande av en mindre parkering, anläggande av badplats, eventuellt
även anläggande av kallbadhus med bastu, upprustning av befintliga byggnader samt
anläggande av spänger och fågeltorn längs med stranden.

Figur 2 Huvudalternativet
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Figur 3 Föreslagna åtgärder i strandområdet.
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2.2 Alternativ utformning
Alternativ utformning av området består av ett tidigare utrett alternativ från
planprogrammet för Katrineberg som togs fram 2009 med utformning av de södra delarna
enligt detaljplan för Katrineberg från 2015.

Alternativet innebär att stora delar av de utpekade nyckelbiotoperna exploateras, med
undantag för de strandbelägna områdena. Alternativet innebär även en utbyggnad av
hamnen. Vid Grundvikens inlopp anläggs en stenpir för att skydda hamnen från
sydvästliga vindar. För att skapa tillgänglighet till bryggorna och hamnen anläggs ett
promenadstråk. Den befintliga hamnen i Grundvikens östra del bibehålls med nuvarande
utformning och funktion. Befintlig sjösättningsramp och befintliga pirar rustas upp.
Förslaget har anpassats så utan muddrings- och sprängningsarbeten undviks.

Alternativet har valts bort valts bort bland annat på grund av att många områden med
höga naturvärden påverkas kraftigt av förslaget.

Figur 4 Alternativ utformning
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Figur 5 Alternativt utbyggnadsförslag av hamnen.

2.3 Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla den sannolika utvecklingen av området om programförslaget
inte genomförs. I det här fallet innebär nollalternativet att programområdet inte bebyggs
och att ingen park anläggs. En huvudgata byggs dock genom området och mindre
åtgärder i strandzonen som kan göras utan plan och strandskyddsdispens genomförs.
Nollalternativet innebär att ca 1500 bostäder behöver byggas på en annan plats i
kommunen.

2.4 Alternativa lokaliseringar

Alternativa lokaliseringar av tillkommande bostäder inom Karlstads kommun har
diskuterats i samband med arbetet med översiktsplanen. Katrineberg är ett av de
områden som pekats ut som lämpliga för etablering av nytt bostadsområde. Stadsdelen
ska på sikt länka ihop Karlstads centrum med Vänern i väster. Samtidigt ska området vid
Vänern öppnas upp och tillgängliggöras för allmänheten.

Karlstads kommun vill i sin planering uppnå en miljömässigt hållbar tillväxt, att lägen vid
vatten ska utnyttjas för att skapa attraktiva platser, att förutsättningar skapas för goda
kommunikationer och att stadsnära grön- och friluftsområden ska värnas. Nya områden
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bör byggas där det finns eller planeras god kollektivtrafik, där det är nära till viktiga
målpunkter och där det är attraktivt att bo.

Andra lokaliseringar av nytt bostadsområde som, liksom Katrineberg, uppfyller
ovanstående krav, finns i Zakrisdal och Jakobsberg. För båda dessa områden pågår
planläggning, och kan därför inte ses som alternativ till Katrineberg.

Ytterligare en möjlighet är att låta staden växa norrut och österut. Det innebär dock att
avståndet, och därmed transportbehovet, till Karlstad centrum ökar. Alternativa
lokaliseringar är inte aktuella i detta skede av planeringsprocessen och kommer därför
inte att konsekvensbedömas i denna MKB.

3 Naturmiljö

3.1 Nuläge

3.1.1 Utredningar

Bedömningen av planens påverkan på naturmiljön grundas på naturvärdesinventeringar
och riktade artinventeringar som har gjorts inom och kring programområdet.
Inventeringarna har genomförts i samband med tidigare planarbeten inom delar av
programområdet och i samband med framtagandet av angränsande planer.

Efter samrådet har kompletterande inventeringar av fladdermusboplatser, fåglar, nattviol,
objekt som omfattas av det generella biotopskyddet gjorts. Underlaget till MKBn har även
kompletterats med utredningar av planprogrammets påverkan på gynnsam
bevarandestatus samt den kontinuerliga ekologiska funktionen för fåglar, grod- och
kräldjur och fladdermöss samt planens påverkan på objekt som omfattas av det generella
biotopskyddet. De utredningar som ligger till grund för bedömningarna i denna MKB listas
i avsnitt 9, referenser.

3.1.2 Översiktlig beskrivning av naturmiljön

Programområdet består främst av skogsmark (både löv- och barrskog) samt
våtmarksområden. I den östligaste delen finns även ett mindre område med gammal
åkermark. Genomförda inventeringar visar att stora delar av skogsbestånden i området
har höga naturvärden. Flera av skogsbestånden uppvisar karaktärer och strukturer som
idag är ovanliga i produktionsskogar. Bland dessa kan nämnas ett relativt stort antal
gamla träd, naturlig skiktning, stort inslag av äldre lövträd, rikligt med död ved och stor
orördhet.

3.1.3 Nyckelbiotoper

I Skogsstyrelsens naturvärdesinventeringar har åtta områden inom programområdet
identifierats som nyckelbiotoper. Dessa åtta områden har en yta på totalt ca 18 ha.
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Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för
bevarandet av skogens hotade växter och djur. Nyckelbiotoper som registrerats hos
Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd men genom miljöbalken kan myndigheter så som
länsstyrelsen eller kommunen skydda nyckelbiotoper genom biotopskydd eller
naturreservat.
Tabell 1. Nyckelbiotoper inom och i närheten av programområdet Katrineberg. Var de olika nyckelbiotoperna
ligger syns i Figur 6.

Område Beskrivning

1 Område 1 ligger utanför programområdet för Katrineberg. Området ligger inom
detaljplaneområdet för Bergvik 1:37 m.fl. I detaljplanen föreslås bebyggelse på den västra
delen av nyckelbiotop 1.

Området har en yta på 2,91 ha. Nyckelbiotopen består av gammal, talldominerad skog.
Provborrningar som har utförts på tallar i området och visar att de har en genomsnittsålder på
minst 175 år, en av de borrade tallarna var ca 245 år. I området finns även partier med
långsamväxande granar och enstaka exemplar av äldre klibbalar. I områdets södra del står flera
grova och solexponerade tallar. Viktiga element och strukturer i området består av riklig
förekomst av gamla, långsamväxande tallar med döda grenar och tjock, uppsprucken bark,
långsamväxande granar, stående och liggande död ved med insektshål och vedsprickor samt ett
flerskiktat bestånd med stor diameterspridning.

2 Område 2 ligger utanför programområdet för Katrineberg. Området ligger inom
detaljplaneområdet för Bergvik 1:37 m.fl. I detaljplanen föreslås bebyggelse på platsen.

Området har en yta på 0,73 ha. Denna nyckelbiotop karaktäriseras av tämligen gles, tidigare
gallrad skog av gamla grovgreniga tallar med en genomsnittlig ålder över 165 år. Träden är
grova och har en skrovlig barkstruktur med djupa barksprickor. I den östra kanten av området
finns en mindre vattensamling samt inslag av grövre asp. I glesa partier finns viss föryngring av
vide, tall, gran samt enstaka rönn och sälg. Vegetationen är hedartad och domineras av blåbärs-
och lingonris uppblandat med renlavsklädda hällar. Området bedöms ha stor potential för
vedlevande svampar och mykorrhizasvampar knutna till tall samt för värmekrävande vedinsekter
knutna till gamla tallar med döda och döende stam- och grenverk. Viktiga strukturer och element
i området består av den rikliga förekomsten av gamla grova tallar med grova grenverk samt
förekomsten av enstaka gamla aspar.

3 Område 3 ligger utanför programområdet för Katrineberg. Området ligger inom
detaljplaneområdet för Bergvik 1:37 m.fl. I detaljplanen föreslås att större delen av ytan
planläggs som naturmark.

Området har en yta på 4,8 ha. Denna nyckelbiotop består till större delen av hällmarkstallskog
med en rik förekomst av tallar med en ålder på mer än 160 år. Den äldsta borrade tallen har en
ålder på 195 år. Skogen är luckig, skiktad och olikåldrig med ett stort inslag av långsamväxande
träd. Död ved, mest från gran men även från en del lövträd, förekommer spritt i hela området. I
delar av området, framför allt i den västra delen, finns det gott om asp.
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Område Beskrivning

4 Område 4 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark. Östra delen av området ligger precis intill ett område i
planprogrammet som avsätts som bostadsmark.

Området har en yta på 6,4 ha. Nyckelbiotopen består av barrblandskog och hällmarkstallskog.
Området är blockrikt och det finns ett stort inslag av senvuxna träd. Torrträd och lågor
förekommer i måttlig omfattning. I hällmarkstallskogen är inslaget av äldre tallar är påtagligt och
den äldsta borrade tallen var 183 år. De rödlistade arterna mottaggsvamp (NT) och
dropptaggsvamp (NT) samt signalarterna bronshjon och vedticka har påträffats i området.
Motionsspår och stigar finns i området.

5 Område 5 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark. Östra delen av området ligger precis intill ett område i
planprogrammet som avsätts som bostadsmark.

Området har en yta på 1,3 ha. Nyckelbiotopen består av hällmarkstallskog solvarm med smärre
produktiva fickor där klen senvuxen gran förekommer. Området har ett påfallande inslag av
naturvärdesträd i form av ca 200 år gamla tallar med pansarbark och vidkroniga toppar. Död ved
förekommer sparsamt främst i form av några tallågor. Viktiga element/strukturer i området utgörs
av gamla tallar och grovbarkig solbelyst vårtbjörk.

6 Område 6 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som parkmark. Västra delen av området ligger precis intill ett område i
planprogrammet som avsätts som bostadsmark.

Området har en yta på 1,0 ha. Nyckelbiotopen består av sekundär lövnaturskogmed stort inslag
av gamla, senvuxna träd både gran, tall och lövträd som asp och björk. För övrigt förekommer
andra lövträd som oxel, rönn, sälg och al. Mycket död ved och högstubbar. Rik förekomst av
vedsvampar. Området ansluter till Grundviksbäcken. Det finns spår av bäver i området.
Signalarterna rävticka, myskbock, och barkticka har påträffats i området. I norra delen av
området finns en åkerholme som omfattas av det generella biotopskyddet.

7 Område 7 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark.

Området har en yta på 0,9 ha. Nyckelbiotopen består av aspskog. Det är ett lövträdsdominerat
område på före detta kulturmark. Det finns bohål i flera av asparna och inslaget av död lövved är
delvis påfallande. Nyckelbiotopen är en avvikande skogstyp i området och viktig för hålbyggande
arter och arter kopplade till lövträd och död ved. Signalarterna rävticka och scharlakanskål har
påträffats i området.
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Område Beskrivning

8 Område 8 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark.

Området har en yta på 3,4 ha. Nyckelbiotopen består av naturskogsartad barrblandskog,
huvudsakligen ca 125 år gammal, enstaka träd är betydligt äldre. Området har ett lövinslag på ca
10 %, främst bestående av björk, men även en del asp. Området har en hög frekvens av gamla,
spärrgreniga tallar samt även åldriga senvuxna granar. Död ved förekommer spritt i området i
form av såväl lågor som torrträd. Skogen är varierad med inslag av hällar, gläntor och små kärr.

I området har de rödlistade svamparna tallticka (NT) och svart taggsvamp (NT) noterats. Utöver
dessa arter förekommer också flertalet signalarter vedticka, blodticka, blomkålssvamp,
asphättemossa och aspvedgnagare. Vidare finns flera torrtallar med synliga spår av
insektspåverkan och aktivitet från hackspettar.

9 Område 9 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark. Norra delen av området ligger dock precis intill ett område i
planprogrammet som avsätts som bostadsmark.

Området har en yta på 1,7 ha. Nyckelbiotopen består av alsumpskog. Skogen domineras av
äldre-medelålders klibbal med ett betydande inslag av björk. I området finns även en del sälg
och spridda äldre tallar. Inslaget av död ved, stående och liggande är påtagligt. Området är till
stora delar blött med öppna vattensamlingar delar av året.

I området har den rödlistade arten mindre hackspett (NT) samt signalarten rostfläck påträffats.

10 Område 10 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark.  En befintlig grusväg går genom området, grusvägen planeras
att rustas upp.

Området har en yta på 3,2 ha. Nyckelbiotopen består av strandskog. Området är rikt på död ved.
Skogen domineras av äldre björk, klibbal samt enstaka sälg och asp. I strandzonen finns
utbredda snår av salix. Enstaka tallar förekommer samt spridda yngre granar. I området har
signalarten stekelbock påträffats.

11 Område 11 ligger inom programområdet för Katrineberg. Området ligger inom en yta som
planläggs som naturmark.

Området har en yta på 0,1 ha. Nyckelbiotopen består av alsumpskog. Rikligt med döda träd och
högstubbar, hög och jämn luftfuktighet. Här har signalarten stekelbock påträffats.
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Figur 6 Numrerade fält visar områden som pekats ut som nyckelbiotoper inom och i närheten av
programområdet Katrineberg. Underlag till karta från Skogsstyrelsen.
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3.1.4 Naturvårdsarter

Vid de naturvärdesinventeringar som gjorts i området har flera arter som gynnas av den
rika tillgången på gamla, naturskogsartade tallbestånd påträffats. Inom programområdet
har fördjupade artinventeringar av fåglar, fladdermöss, groddjur och svampar gjorts. Vid
dessa inventeringar samt vid tidigare inrapporterade observationer har ett antal
naturvårdsarter påträffats.

I samlingsbegreppet naturvårdsarter ingår skyddade arter, rödlistade arter och
signalarter:

· Skyddade arter omfattas av Artskyddsförordningen (2007:845). Samtliga
fladdermusarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. Även samtliga vilda
fåglar omfattas av artskyddsförordningen men i enlighet med naturvårdsverkets
rekommendationer (2009) prioriteras rödlistade, minskande och arter upptagna i
EU:s fågeldirektiv.

· Rödlistade arter är inte automatiskt skyddade. Rödlistan är enbart en bedömning
av hur stor risken är att arter dör ut. Rödlistan används som underlag i många
olika sammanhang för bl.a. naturvårdsplanering och som beslutsunderlag när
myndigheter bedömer vilka arter som behöver skyddas genom t.ex. fridlysning.
Det finns olika kategorier av rödlistade arter, dessa är: Nationellt utdöd (RE), Akut
hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist
(DD).

· Signalarter är ett begrepp som används för arter som indikerar skogsmiljöer med
höga naturvärden och därmed kan vara en nyckelbiotop.

I tabell 2 listas de naturvårdsarter (förutom fåglar) som påträffats inom programområdet. I
tabell 3 listas de fåglar med häckningsindicier inom programområdet som är rödlistade,
minskande och arter upptagna i EU:s fågeldirektiv.
Tabell 2 Naturvårdsarter (förutom fåglar) som påträffats inom programområdet.

Art Beskrivning

Svampar

Rävticka Signalart, Livskraftig (LC)

Vedticka Signalart, Livskraftig (LC)

Tallticka Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)

Blomkålssvamp Signalart, Livskraftig (LC)

Scharlakansskål Signalart, Livskraftig (LC)

Dropptaggsvamp Signalart, Livskraftig (LC)

Barkticka Signalart, Livskraftig (LC)

Svartvit taggsvamp  Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)
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Svart taggsvamp Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)

Motaggsvamp Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)

Fjällig taggsvamp Signalart, Livskraftig (LC)

Ullticka Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)

Blodticka Signalart, Livskraftig (LC)

Ulltickeporing Rödlistad, Sårbar (VU)

Smal svampklubba  Signalart, Livskraftig (LC)

Mossor

Flagellkvastmossa  Signalart

Kornknutsmossa Signalart, Livskraftig (LC)

Stubbtrådsmossa Rödlistad, Nära hotad (NT)

Stubbspretmossa Signalart, Livskraftig (LC)

Krushättemossa Signalart

Mörk husmossa Signalart, Livskraftig (LC)

Asphättemossa Signalart, Livskraftig (LC)

Långfliksmossa Signalart, Livskraftig (LC)

Lavar

Rostfläck Signalart, Livskraftig (LC)

Bårdlav Signalart, Livskraftig (LC)

Lönnlav Signalart, Livskraftig (LC)

Garnlav Rödlistad, Nära hotad (NT)

Grynig blåslav Signalart

Kortskaftad ärgspik  Signalart, Rödlistad, Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Nattviol Skyddad av artskyddsförordningen 8§. Livskraftig (LC).
Jungfru marie
nycklar Skyddad av artskyddsförordningen 8§. Livskraftig (LC).

Korallrot Skyddad av artskyddsförordningen 8§. Livskraftig (LC).

Pilblad Rödlistad, Nära hotad (NT)

Insekter

Myskbock Signalart, Livskraftig (LC)

Stekelbock Signalart, Livskraftig (LC)

Bronshjon Signalart, Livskraftig (LC)

Aspvedgnagare Signalart, Livskraftig (LC)

Vågbandad
barkbock Signalart, Livskraftig (LC)
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Groddjur

Åkergroda Skyddad av artskyddsförordningen 4§. Livskraftig (LC).

Vanlig groda Skyddad av artskyddsförordningen 6§. Livskraftig (LC).
Mindre
vattensalamander Skyddad av artskyddsförordningen 6§. Livskraftig (LC).

Kräldjur

Snok Skyddad av artskyddsförordningen 6§. Livskraftig (LC).

Fladdermöss

Nordfladdermus Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Rödlistad, Nära hotad (NT).
Större
brunfladdermus Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Gråskimlig
fladdermus Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Brunlångöra Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Rödlistad, Nära hotad (NT).

Mustaschfladdermus
och/eller Taiga
fladdermus

Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Vattenfladdermus Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Dvärgpipistrell Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Trollpipistrell Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Livskraftig (LC).

Sydfladdermus Skyddad av artskyddsförordningen 4 och 5 §§. Rödlistad, Nära hotad (NT).

Tabell 3 Fåglar med häckningsindicier inom programområdet som är rödlistade, minskande och arter upptagna i
EU:s fågeldirektiv.

Art Beskrivning (Samtliga fågelarter skyddas av artskyddsförordningen 4§)

Fåglar

Brun kärrhök Livskraftig (LC), Omfattas av EU:s fågeldirektiv.

Gröngöling Livskraftig (LC), Minskande trend.

Mindre hackspett  Rödlistad, Nära hotad (NT)

Stare Rödlistad, Sårbar (VU), minskande trend

Sävsparv Rödlistad, Sårbar (VU)

Rördrom Rödlistad, Nära hotad (NT), Omfattas av EU:s fågeldirektiv.

Kungsfågel Livskraftig (LC), minskande trend.

Spillkråka Rödlistad, nära hotad (NT).

Drillsnäppa Rödlistad, nära hotad (NT), minskande trend.

Entita Rödlistad nära hotad (NT), minskande trend.

Talltita Rödlistad nära hotad (NT), minskande trend.

Ärtsångare Rödlistad, Nära hotad (NT), minskande trend.
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Grönfink Rödlistad, Starkt hotad (EN)

Järnsparv Livskraftig (LC), Minskande trend

Kråka Rödlistad, Nära hotad (NT)

Lövsångare Livskraftig (LC), Minskande trend

Rödvingetrast Rödlistad, Nära hotad (NT), minskande trend.

Rörsångare Rödlistad, Nära hotad (NT), minskande trend.

Sädesärla Livskraftig (LC), Minskande trend

Skrattmås Rödlistad, Nära hotad (NT), minskande trend.
Svartvit
flugsnappare Rödlistad, Nära hotad (NT), minskande trend.

Trädkrypare Livskraftig (LC), Minskande trend

3.1.5 Generellt biotopskydd

Inom programområdet har 16 objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7
kap. 11§ miljöbalken identifierats vid en inventering som gjorts av Greensway 2021. De
allra flesta (14 st) bedöms tillhöra biotopkategorin småvatten och våtmark i
jordbruksmark, och utgörs framför allt av vattenförande diken men även en mindre damm.
En åkerholme finns inom programområdets östra gräns inom nyckelbiotop 6. Åkerholmen
består av stora mosstäckta stenhällar aspar och små björkar. Vid resterna av
Grundvikens gård finns en allé bestående av 7 lindar som har spår av tidigare hamling.
Objekten finns utmärkta på kartan i Figur 7.

Figur 7 Resultatet av inventeringen av det generella biotopskyddet inom Katrinebergs planområde. Karta från
Greensways inventeringsrapport 2021
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3.1.6 Övriga naturvärden inom programområdet

Lövskog

Strax söder om nyckelbiotop 8 finns en lövskog med en yta på 0,7 ha. Området består av
medelålders blandlövskog på frisk före detta kulturmark. I området finns inslag av asp,
sälg, björk och al. Det finns även ett måttligt inslag av död ved i form av spridda
högstubbar och döende sälg. Signalarterna rävticka och myskbock har påträffats i
området. Området är ett viktigt komplement till den intilliggande nyckelbiotopen.

Sumpskog

Sydväst om nyckelbiotop 8 finns en sumpskog med en yta på 2 ha. Området består av
yngre-medelålders björk. I norr finns ett antal grövre klibbalar samt tre gamla grova tallar.
Sumpskogen är delvis mycket blöt. I centrala delen finns en medelålders tallsumpskog
med stort inslag av skvattram.

3.1.7 Spridningssamband

Ekologigruppen utredde 2016 de ekologiska spridningssambanden inom Karlstads tätort.
Fem arter och artgrupper studerades; barrskogsmesar, groddjur, reliktbock, vildbin och
ädellövträdslevande insekter. En kompletterande utredning av ekologiska
spridningssamband gjordes 2019 för bland- och lövskogsarterna entita och
jättesvampmal.

Skogen, skogsbrynen, småvattnen och sumpskogen kring Grundviken och norr om
Zakrisdal pekas ut som en av de platser där fler än tre nätverk av livsmiljöer överlappar
varandra. I området sammanfaller nätverken av viktiga livsmiljöer för barrskogsmesar,
groddjur och vildbin. I analysen av habitatnätverk för entita identifierades en viktig
spridningskorridor väster om Zakrisdal längs skogarna vid Vänerstranden, i samma
område som viktiga spridningskorridorer för groddjur, tofsmes och vildbin identifierades i
analyserna av habitatnätverk 2016. Området markeras med en röd ring i figur 8. Hela
området skulle kunna beskrivas som något av en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön
Hammarö och resten av landmassan i Värmland.

Exempel på generella åtgärder som kan genomföras för att bibehålla eller förbättra
spridningssambanden för fokusarterna är:

· Alltid spara gammal tall vid exploatering av obebyggd mark.

· Anlägga dammar/småvatten och övervintringsområden för groddjur.

· Att aktivt värna och sköta brynzoner av asp och björk mellan skog och öppen
mark, och hugga bort yngre gran som på sikt kan tränga undan lövträden.

· Att sätta upp fågelholkar för entita.

· Att lämna liggande och stående död lövträdsved i de kommunala
skogsbestånden.
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· Att veden från lövträd som sågas ned i de kommunala skogsbestånden lämnas
kvar i skogen i så kallade vedkyrkogårdar.

Figur 8 Summerande karta av tolkningar av analyser av habitatnätverk 2016 och 2019. Karta från
Ekologigruppens rapport från 2019.

3.1.8 Limniska naturvärden

I Grundvikens sydöstra del (mot Zakrisdalsudden) anlades en småbåtshamn 2010,
genom att förlänga en befintlig pir, samt genom att muddra ca 5000 kubikmeter sediment.
I Grundvikens norra del, inom aktuellt programområde, finns idag en mindre
småbåtshamn innanför två befintliga pirar.

Cirka hälften av Grundvikens totala areal är täckt av mycket tät vass som blir glesare
desto längre ut mot öppet vatten man kommer. Utanför vassen finns en ca 30 m bred
näckrosbård.
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I vikens nordöstra del mynnar Grundviksbäcken. Bäckens förlängning genom vassen
syns i Figur 9. Grundviken är förhållandevis vindutsatt vid framför allt västliga vindar men
den täta vassen och den nyanlagda piren dämpar effektivt sjögången och till viss del
även vattengenomströmningen. Vattenomsättningen bedöms vara måttlig i de inre
delarna av viken.

Grundvikens vattendjup varierar från ca 2 m i de västliga delarna till under 1 m längre in i
viken. En mätning av avståndet till fast berg i Grundviken har gjorts. Undersökningen
visar på fast berg i dagen vid vikens inlopp och vid strandkanten. Ju längre ut i viken man
förflyttar sig desto större blir sedimentmäktigheten och avståndet till fast botten.
Genomförd provtagning av sedimenten visar att de till största delen består av lera med ett
tunt överlagrat (ca 2 cm) organiskt skikt av bland annat förmultnande växtdelar. Viss
andel sten och grusbotten förekommer vid vikens inlopp. Föroreningssituationen i
sedimenten bedömdes utifrån genomförd provtagning som mycket låg med avseende på
organiska ämnen och låg med avseende på metaller.

Vänern är mycket värdefull ur fiskeribiologisk synpunkt och hyser ca 36 fiskarter, bl.a.
siklöja, lax (två relikta bestånd), sik, öring, abborre, nors, gädda, flodnejonöga, gers och
gös. Vänern som helhet utgör ett riksintresse för yrkesfisket som fångstområde.

Grundviken har under många år utgjort huvudlokal för utsättning av glasål och ålyngel, då
den har ansetts ha goda förutsättningar för dess uppväxt. Utsättningen i Grundviken
upphörde i samband med hamnutbyggnaden vid Zakrisdalsudden. Idag sker utsättningen
huvudsakligen i Kattfjordens västra del.

Provfiske av ål i Grundviken samt i ytterligare sju lokaler i Kattfjorden har gjorts årligen
2010-2012 samt 2015. Syftet med provfisket var att utvärdera Grundvikens faktiska
betydelse som uppväxtområde för ål. Av provfisket kunde det konstateras att Grundviken
inte sticker ut från övriga provfiskade lokaler som en särskilt god eller särskilt dåligt
uppväxtlokal. En nedåtgående trend i fångsterna noterades från 2010 till 2012. Orsaken
till minskningen är okänd men det kan inte uteslutas att muddringen som genomfördes i
samband med hamnutbyggnaden vid Zakrisdalsudden under 2010 har inneburit
försämringar för ålen genom förlust av uppväxtområden och bytesdjur. Även båttrafiken
till följd av hamnetableringen kan medföra störningar för ålen genom propellerströmmar
och ljudalstring, vilket kan leda till att de tidvis undviker området.

Utöver ål har det vid genomförda provfisken även fångats gädda, abborre, lake, mört,
gärs, björkna, braxen, sarv, sutare och signalkräfta. Provfisken med ryssjor är dock inte
en standardiserad metod för inventering av bland annat nämnda fiskarter. Sannolikt är
därför vissa arter underrepresenterade i de registrerade fångsterna. Området längs den
östra kustremsan av Kattfjorden, mellan Ikea och Dingelsundet, utgör lekområde för gös.
Någon gös har dock inte fångats i samband med genomförda provfisken. Grundviken är
inte heller utpekat som fredningsområde för göslek.
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Figur 9. Flygfoto över Grundvikens vattenområde med omnejd. Grundviksbäcken är markerad i blått.

3.2 Konsekvenser av huvudalternativet

3.2.1 Övergripande konsekvenser

Programområdet Katrineberg med omgivning har ett sammanhängande naturvärde där
delområdena tillsammans skapar en helhet. Exploatering medför att området
fragmenteras och barriärer bildas, vilket innebär att spridning av flora och fauna mellan
delområden riskerar att försvåras. Detta skapar en övergripande påverkan på hela
området, samt även utanför programområdet, trots att bara delar av området bebyggs.
Barriäreffekter kan innebära att vissa arter isoleras vilket på lång sikt kan leda till att de
helt försvinner från området. För att minska barriäreffekterna föreslås två gröna stråk
bevarats i den föreslagna bebyggelsen.

Spridningsanalysen visar att de ekologiska sambanden för generalistiska (ej
specialiserade) vildbin, som är knutna till ängs- och brynmiljöer, är mycket goda. Vildbina
nyttjar troligtvis kraftledningsgatan och fälten norr om Zakrisdal för födosök, och
skogsbrynen som boplatser. Dessa miljöer påverkas inte i så stor utsträckning av
planprogrammet.

Förekomst av grov död ved är en viktig faktor för programområdets höga naturvärden.
Bebyggelse i närheten av områden med höga naturvärden medför en ökad risk för att
död ved i form av högstubbar, döda träd och stockar på marken kan uppfattas som
mindre estetiskt och skräpigt och därmed städas bort av närboende. Det finns också en
risk att de boende i framtiden kommer att ha önskemål om att få gallra eller hugga ned
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träd utanför en enskild bostadstomt för att erhålla bättre utsikt och solläge. Beroende på
hur hus placeras inom den föreslagna bostadsmarken kan stående död ved som utgör en
säkerhetsrisk behöva tas bort.

Ett ökat antal besökare och boende inom programområdet bedöms även medföra ett ökat
slitage på omkringliggande bevarade naturvärden. För vissa marksvampar, t.ex. den
svarta taggsvampen, kan ett ökat markslitage vara positivt, förutsatt att svampens
mykorrhiza bevaras.

Artsammansättningen kan även påverkas av att hydrologi och mikroklimat ändras,
andelen skog i området minskar och sol/skuggförhållanden ändras. En ökad
solbelysning, framför allt av äldre grova träd, är positivt för många insekter, bland annat
reliktbocken. Kan antalet solexponerade grova tallar öka genom att dessa sparas och
frihuggs kan reliktbocken etablera sig inom området och gynnas av bebyggelsen. Grova
och grovgreniga träd som är ständigt solexponerade är en bristvara inom området.
Genom att frihugga och bevara grövre träd kan insektsfaunan inom området gynnas.

3.2.2 Konsekvenser för nyckelbiotoper

Planprogrammet har utformats så att exploatering av identifierade nyckelbiotoper inom
programområdet undviks. Detta innebär att nyckelbiotoperna, med lämplig naturvårdande
skötsel, med tiden kan få ännu högre naturvärden än idag och bli mer artrika. De flesta av
de identifierade nyckelbiotoperna ligger inom områden som planläggs som natur. Detta
innebär att nyckelbiotoperna och övrig natur inom dessa områden får ett visst skydd. Det
finns även möjlighet att ge de utpekade nyckelbiotoperna ytterligare skydd genom att
Karlstads kommun kan besluta om biotopskydd. Inget sådant beslut har tagits i
dagsläget.

Till skillnad från övriga nyckelbiotoper inom programområdet ligger nyckelbiotop 6 (se
Figur 6) inom ett område som planläggs som park. I planprogrammet föreslås den
halvöppna karaktären med omväxlande gräsmark och träddungar bevaras.

Om detaljplanen för Bergvik 1:37, som ligger norr om programområdet Katrineberg,
genomförs innebär det att nyckelbiotop 2 och del av nyckelbiotop 1 (se Figur 6) bebyggs.
Detta innebär att förutsättningarna för den biologiska mångfalden försämras. De
nyckelbiotoper som påverkas består av tallskog med rik förekomst av gamla tallar och
död ved. Skogen är skiktad och olikåldrig. I detaljplanen planläggs stor del av
nyckelbiotop 3 (se Figur 6) som naturmark. Detta innebär att området bevaras som natur
och sköts enligt skötselplan.

Även om ingen bebyggelse är planerad i de områden som klassats som nyckelbiotoper
kan ca 23-30 meter närmast planerad bebyggelse komma att påverkas. Dels kan
avverkning av skog som ligger intill nyckelbiotoperna göra att träd inne i nyckelbiotoperna
blir ostadiga och riskerar att falla, dels kan stående död ved som utgör en säkerhetsrisk
för boende behöva tas bort. De områden som eventuellt kan påverkas på detta sätt är
södra delen av nyckelbiotop 3, östra delarna av nyckelbiotoper 4 och 5, västra delen av
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nyckelbiotop 6 och norra delen av nyckelbiotop 9. För att intrånget i nyckelbiotoperna ska
bli så liten som möjligt bör hänsyn tas vid placering av bostadsbebyggelse i
detaljplaneringen.

Programförslaget innebär även ett visst intrång i nyckelbiotop 10 då den befintliga vägen
som går genom området breddas och parkeringsplatser anläggs. Byggnaden invid piren
kommer att placeras utanför nyckelbiotopen. Nyckelbiotopens avgränsning kommer att
utredas vidare i detaljplaneskedet för att intrång i nyckelbiotopen ska undvikas.

3.2.3 Konsekvenser för naturvårdsarter

Kärlväxter

Orkidéerna nattviol, jungfru marie nycklar och korallrot har påträffats inom
programområdet. Jungfru marie nycklar och korallrot växer strax väster om nyckelbiotop
8, i programområdets gräns.

Nattviol har påträffats på fem platser inom planområdet. Vid en inventering som gjordes
2012 registrerades fyra förekomster (Skogsstyrelsen 2012). Ekologigruppen registrerade
ytterligare en förekomst år 2016. I samband med en inventering av nattviol som
Greensway genomförde 2021 i programområdet gjordes fördjupade eftersökningar vid de
lokaler där nattvioler påträffats tidigare. Vid inventeringen som gjordes 2021 påträffades
14 plantor i kraftledningsgatan där de också hade påträffats 2016. Varken rosetter eller
blomställningar av nattviol kunde observeras vid resterande lokaler eller i resten av
planområdet. Greensway bedömer att det är troligt att de populationer som påträffades
2012 inte längre är närvarande eftersom det inte har registrerats nattviol inom de
utpekade områdena sedan 2012 och att de inte hittades 2021 heller trots att det fanns en
befintlig blommande population i ledningsgatan inom Katrineberg.
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Figur 8. Avgränsning av Katrineberg (röd linje) samt tidigare observationerna av nattviol (gula prickar),
avgränsning av de områden som särskilt genomsöktes baserat på uppgift från Skogsstyrelsens rapport (blå linje
samt numrering) och positionen för nattviol från 2021 års inventering (turkos stjärna). Karta från Greensways
inventeringsrapport 2021.

Området där jungfru marie nycklar och korallrot påträffats planläggs som naturmark och
bedöms inte påverkas av genomförandet av planprogrammet. De bedöms inte påverkas
av genomförandet av planprogrammet.

Planprogrammet innebär inga förändringar i kraftledningsgatan där nattvioler påträffats.
Karlstads kommun kommer att informera ledningsägaren om fyndet av nattviol så att
eventuella anpassningar av skötseln av kraftledningsgatan kan göras. Fyndet finns även
inrapporterat i artportalen. Nattviolerna bedöms inte påverkas av genomförandet av
planprogrammet.
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Figur 9 Nattviolen som återfanns i den norra delen av kraftledningsgatan. Foto från Greensways
inventeringsrapport 2021.

Grod- och kräldjur

Vid inventeringen som gjordes 2011 (Karlstads kommun 2011) påträffades mindre
vattensalamander vid lokal 1, 2 och 3 som visas i figur 10. Vid lokal 1 påträffades tre
individer, vid lokal 2 påträffades nio individer och vid lokal 3 påträffades 22 individer av
mindre vattensalamander samt även vanlig groda.

Vid groddjursinventeringen som gjordes 2016 (Sweco 2016) påträffades åkergroda vid
lokal 4. Området består av ett sälgbuskage med vitmossor som inte är permanent
vattenhållande. Det finns övervintringsmiljöer i närområdet. Vanlig groda och vanlig snok
noterades vid lokal 3.

Enligt groddjursinventeringen 2016 identifierades flera viktiga livsmiljöer för grod- och
kräldjur inom planområdet utöver de lokaler där artfynd gjorts. Dessa är markerade i grönt
i figur 10.
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Figur 10 Grod- och kräldjurslokalerna inom planområdet. 1. Mindre vattensalamander och vanlig snok. 2.
Mindre vattensalamander. 3. Vanlig groda, mindre vattensalamander och vanlig snok. 4. Åkergroda. 5.
Kopparödla 6.Skogsödla. De gröna ringarna avser potentiella lekmiljöer för grod- och kräldjur enligt Swecos
inventering från 2016. Inom streckat grönt område finns öppna diken vid åkermarkerna som också utgör
potentiella livsmiljöer från groddjur.

En bedömning av planprogrammets påverkan på grod- och kräldjurens gynnsamma
bevarandestatus har gjorts ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. För grod- och
kräldjuren utgörs den lokala nivån av planområdet samt närliggande områden upp till
några hundra meter medan den regionala nivån är Värmlands län. Även påverkan på den
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kontinuerliga ekologiska funktionen har bedömts. Vid konsekvensbedömningarna har
även hänsyn tagits till kumulativa effekter av närliggande pågående planprojekt.

Enligt planprogrammet kommer lokal 1, 2 och 3 (som utgör livsmiljöer för mindre
vattensalamander, vanlig groda och vanlig snok) att tas i anspråk för bostadsområden
varav lokal 3 försvinner helt och lokal 1 och 2 påverkas. Livsmiljöer för dessa arter utgör
både vattenområdet och omgivande skog och buskmarker. Vattenmiljöerna inom lokal 1
och 2 föreslås finnas kvar men landmiljön kring småvattnen kommer att förändras med en
väg och bebyggelse relativt nära. Lokal 3 inklusive två kringliggande potentiella
lekmiljöerna (gröna ringar norr och söder om lokal 3) kommer att försvinna helt, både
vattenområdet och omgivande skog. Åkermarkerna med de öppna dikena, lokal 5, tas
delvis i anspråk för bostadsbebyggelse och planläggs delvis som parkmark. Övriga grod-
och kräldjurslokaler inklusive potentiella lekmiljöer planeras tas inte i anspråk enligt
planprogrammet.

Följande skyddsåtgärder planeras för att inte utlösa förbuden i artskyddsförordningen för
grod- och kräldjuren:

· De lokaler som tas i anspråk för bebyggelse enligt kommer att ersättas med
likvärdiga naturmiljöer inom stråket för dagvattenhantering längs med
Grundviksbäcken. Tre mindre dammar med en yta på 200 m2 som passar grod-
och kräldjuren kommer att anläggas för att kompensera påverkan och bortfallet
för lokalerna 1, 2 och 3. Vid dammarna ska det finnas omgivande skogsbårder
med några tiotals meters bredd samt med konnektivitet till större skogsområden.

· Exploateringsåtgärder som berör lokalerna 1, 2 och 3 eller angränsar de övriga
identifierade lokalerna i figur 10 kommer inte att utföras under grod- och
kräldjurens lektid/äggutvecklingsperiod som är under våren och sommaren (april
till juli).

· Lokal 4 med en omgivande buffertzon på 20 till 30 meter får inte tas i anspråk för
friluftsanläggningar. Lokalen hyser åkergroda som är strikt skyddad enligt
artskyddsförordningen.

· Övriga grod- och kräldjurslokaler i gröna ringar enligt figur 10 förblir
oexploaterade och hydrologiskt opåverkade.

Vid genomförandet av föreslagna skyddsåtgärder bedöms varken gynnsam
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå eller kontinuerlig ekologisk funktion
för någon av de bedömda grod- och kräldjursarterna påverkas.

Generellt för groddjuren och vanlig snok bedöms det inte finnas någon risk för kumulativ
påverkan från andra detaljplaneprojekt i närheten. Det finns få artuppgifter från
angränsande planområden och lämpliga livsmiljöer för de arter som kräver vattenmiljöer
under sin livscykel tas inte i anspråk.
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Fladdermöss

Vid de fladdermusinventeringar som genomförts i området påträffades nio, möjligen tio,
fladdermusarter inom planområdet (Eriksson 2016). De fladdermusarter som påträffades
var nordfladdermus, sydfladdermus, vattenfladdermus, större brunfladdermus,
dvärgpipistrell, trollpipistrell, brunlångöra, gråskimlig fladdermus samt
mustaschfladdermus och/eller taigafladdermus (det går inte med säkerhet avgöra om
bägge arterna eller vilken av de två arterna som registrerats vid inventering eftersom
arterna inte kan separeras från varandra genom ljudanalyser). Vid boplatsinventeringen
som gjordes 2020 (Kammonen & Ignell 2020) identifierades närmare 280 möjliga
boplatser inom planområdet. De flesta av dessa, 230, bedömdes vara av begränsat värde
som boplatser, 48 bedömdes ha goda förutsättningar och ett äldre gårdsområde
bedömdes ha mycket goda förutsättningar som boplats.

Planområdet utgörs i huvudsak av barrblandskog med relativt rika förekomster av lövträd
och utgör därför ganska goda fladdermiljöer. Ett antal av de nyckelbiotoper som finns i
området utgörs av sumpskogar som också är goda fladdermusmiljöer. Vid utformning av
planförslaget har hänsyn tagits till att i största möjliga mån undvika påverkan på
nyckelbiotoperna. Vissa av de lövmiljöerna som inte ligger inom nyckelbiotoperna
kommer att försvinna vid ett genomförande av planen.

Planområdet bedöms i nuläget utöver förekomsterna av möjliga boplatser ha en funktion
som födosöksområde, samt även utgöra en viktig spridningskorridor i nordsydlig riktning.

Genomförandet av planprogrammet innebär att cirka 13 ha av den befintliga
skogsmarken i planområdet tas i anspråk, vilket utgör cirka 25% av planområdets
skogsmiljöer. Vidare innebär genomförandet av planen att cirka 25% av de möjliga
boplatserna försvinner samt att potentiella boplatser inom 50 meter från exploateringar få
en minskad funktion för fladdermöss. Cirka 60% av de potentiella boplatserna ligger mer
än 50 meter från områden för planerad bebyggelse. Större delen av de potentiella
boplatser inom Katrinebergs planområde som försvinner bedöms ha begränsade
förutsättningar för fladdermöss (Kammonen & Ignell 2020). Den västra delen av området,
det vill säga den del av området som ansluter till Vänern och de centrala delarna av
planområdet, lämnas till stor del intakta. En äldre gårdsmiljö som i dagsläget består av en
gammal lada och ett flertal träd med goda förutsättningar som boplatser kommer att
sparas.

En bedömning av planprogrammets påverkan på gynnsamma bevarandestatus har gjorts
ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv för de fladdermössarter som påträffats
inom området. För fladdermössen utgörs den lokala nivån av planområdet medan den
regionala nivån är Värmlands län. Även påverkan på den kontinuerliga ekologiska
funktionen har bedömts. Vid konsekvensbedömningarna har även hänsyn tagits till
kumulativa effekter av närliggande pågående planprojekt.

Genomförandet av planen bedöms medför en förlust av potentiella boplatser, men
området bedöms behålla en funktion som rörelsestråk i nord-sydlig riktning tack vare att
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naturmiljö lämnas kvar på båda sidor om kraftledningsgatan. Det kommer också att finnas
kvar områden med potentiella boplatser i närområdet. Trots bortfallet av potentiella
boplatser bedöms intrånget inte vara av den storleksordningen att den kontinuerliga
ekologiska funktionen eller lokal bevarandestatus för någon av de berörda arterna
påverkas negativt på lokal, regional eller nationell skala.

Det aktuella planprogrammet samt kringliggande detaljplaner har anpassats så att vissa
områden med boplatser och jaktmarker sparas, samt så att spridningskorridorer ska
finnas mellan naturmiljöerna. Tack vare dessa anpassningar bedöms inte detaljplanerna,
varken separat eller sammantaget, att medföra risk för påverkan på den kontinuerliga
ekologiska funktionen eller bevarandestatusen för fladdermöss.

För att bibehålla fladdermössens gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga
ekologiska funktion krävs åtgärder både inom  planområdet, i kringliggande detaljplaner
samt i den vidare utvecklingen av Karlstads västkust. Följande skyddsåtgärder är
nödvändiga:

· Återstående naturmiljöer med potentiella värden för fladdermöss i Karlstad
västkustområde ska sparas från vidare exploatering. Därtill ska viktiga
födosöksområden och rörelsestråk så som brynmiljöer och jordbruksmarker
(aktiva såväl som nedlagda) och våtmarker undantas från exploatering.

· Nära objekt och områden som bedömts utgöra potentiella boplatser för
fladdermöss ska påverkan från buller och belysning begränsas genom
anpassningar. Om belysning anses nödvändig ur säkerhetssynpunkt
rekommenderas dämpad belysning eller annan teknik för att begränsa tiden som
områden är upplysta. Trafikbuller kan exempelvis begränsas genom
hastighetsreducering samt anläggande av bullerskärmar eller vallar.

· Konnektiviteten för fladdermöss mellan och inom livsmiljöer måste säkerställas
genom anpassning av bland annat vägar och bebyggelse. Detta gäller även för
gång-och cykelvägar. Exempel på åtgärd är att anlägga mörka passager där
vägar eller bebyggelse skär genom potentiellt viktiga ledlinjer för fladdermöss.
Andra exempel är anpassning av trafikmängd och hastighet samt lokalisering och
utformning av vägar.

· Eventuell vidare exploatering av naturmiljön såväl inom som utanför
utredningsområdet längs Karlstads västkust ska göras med särskild hänsyn taget
till fladdermöss och föregås av art-och boplatsinventeringar.
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Fåglar

En kartläggning av kända förekomster av skyddsvärda fågelarter inom den södra delen
av programområdet gjordes 2015 (Dan Mangsbo 2015) i samband med framtagandet av
en detaljplan för området. En fågelinventering som omfattade hela programområdet samt
Bergvik och Månsberget gjordes 2016 (Furuland Natur 2016). Ytterligare en
fågelinventering av hela programområdet gjordes 2020 (Greensway 2020).

En utredning av planprogrammets påverkan på artskydd för fåglar har gjorts (Sweco
2021). Avgränsningen för vilka fågelarter som utretts har gjorts enligt riktlinjerna i
Naturvårdsverkets handbok för artskydd. Det är fågelarter som är rödlistade, förtecknade
i fågeldirektivets bilaga 1 eller arter med långsiktigt minskande trend. Bedömningarna av
risk för påverkan på respektive arts gynnsamma bevarandestatus görs i lokalt, regionalt
och nationellt perspektiv. Den lokala nivån utgörs av ett område längs med
Vänerstränderna, upp till cirka 1 km från strandlinjen, inom Karlstad och Hammarö
kommuner inklusive de stora halvöarna och öarna. Den regionala nivån är Värmlands län.
Även påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen bedöms. Vid
konsekvensbedömningarna har även hänsyn till kumulativa effekter på grund av
närliggande pågående planprojekt.

De fågelarter som har utretts är mindre hackspett, spillkråka, grönfink, ärtsångare, kråka,
rödvingetrast, stare, talltita, entita, svartvit flugsnappare, drillsnäppa, rörsångare,
sävsparv, brun kärrhök, rördrom, fiskmås och skrattmås. Utredningens bedömningar med
avseende på bevarandestatus bygger delvis på de rapporter som finns registrerade i
Artportalen. Det inrapporterade antalet fåglar är dock en underskattning av antalet
individer av dessa arter som häckar i kommunen/regionen och benägenheten att
rapportera vanliga fåglar är oftast lägre än för ovanliga fåglar. För de skogs- och
kulturmarkslevande arterna som har häckningsmiljöer inom planområdet bedöms det inte
finnas någon påverkan på gynnsam bevarandestatus för någon fågelart på lokal, regional
eller nationell nivå. Det bedöms inte heller finnas någon påverkan på kontinuerlig
ekologisk funktion för de utredda arternas livsmiljöer. Detta under förutsättning att
nyckelbiotopsområden sparas enligt plan och att naturmarken och parkmarken sköts med
en god naturvårdshänsyn där äldre träd, sumpskogsområden och lövskogsdungar sparas
i möjligaste mån. Avverkning/röjning av träd och buskar samt andra typer av
förberedande exploateringsåtgärder bör ej utföras under fåglarnas häckningsperiod (april
till juli).

Sju av arterna har häckningsmiljöer i den anslutande Grundviken eller på skären strax
intill. Det är drillsnäppa, brun kärrhök, sävsparv, rörsångare, rördrom, fiskmås och
skrattmås. De verksamheter som enligt planprogrammet kommer att finnas vid
Vänerstranden är småbåtshamn och badplatser. Dessa verksamheter kan innebära
störningar för fågellivet men om naturmiljöerna i form av vassar och lövrika strandskogar
bevaras i möjligaste mån bedöms störningen som liten, delvis motiverat av att liknande
verksamhet i form av pir och enklare byggnader redan finns på dessa platser.
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Svamp

Samtliga fynd av svampar som är signalarter och i vissa fall rödlistade gjordes inom
områden som planlagts som naturmark. De flesta påträffades inom områden som
klassats som nyckelbiotoper.

I den östra delen av nyckelbiotop 4, som gränsar till planerad bebyggelse, har ullticka och
tallticka påträffats. Dessa kan komma att påverkas negativt om avverkning i
nyckelbiotopens kant blir aktuellt. Tallticka har även påträffats i nyckelbiotop 8, som inte
kommer att påverkas av bebyggelsen. Den närmsta lokal, som finns registrerad i
artportalen, är Sandbäcktjärn.

Rävticka som påträffades i den östra delen av programområdet, där bebyggelse
planeras. Rävticka har även påträffats inom nyckelbiotop 6, där ingen bebyggelse
planeras. Vedticka påträffades också i ett område där bebyggelse planeras men även
inom planlagd naturmark och nyckelbiotop.

Planprogrammet bedöms inte påverka svamparna negativt. I takt med att träden blir äldre
inom de skogsområden som blir kvar inom programområdet kommer många träd bli
lämpliga värdträd för till exempel ullticka, ulltickeporing och tallticka, vilket kan gynna
arterna på längre sikt. Taggsvamparna bedöms gynnas av det ökade markslitaget som
det ökade friluftslivet i området orsakar.

Lavar

Samtliga fynd av lavar som är signalarter och i vissa fall rödlistade gjordes inom områden
som planlagts som naturmark. De flesta påträffades inom områden som klassats som
nyckelbiotoper.

Atrerna kortskaftad ärgspik och garnlav har påträffats i den östra delen av nyckelbiotop 4.
Dessa kan komma att påverkas negativt på kort sikt om avverkning i nyckelbiotopens
kant blir aktuellt. I takt med att träden blir äldre och dör inom de skogsområden som blir
kvar inom programområdet så kan lämpligt substrat för kortskaftad ärgspik uppstå, vilket
kan gynna arten på längre sikt. Även garnlaven kan komma att gynnas i takt med att de
barrskogar som bevaras i området blir äldre.

Insekter

Samtliga fynd av insekter som är signalarter gjordes inom områden som planlagts som
naturmark. De flesta påträffades inom områden som klassats som nyckelbiotoper.
Myskbock påträffades i den östra delen av programområdet där bebyggelse planeras
men även i Nyckelbiotop 6. Planprogrammet bedöms inte påverka insekterna negativt.

Mossor

Samtliga fynd av mossor som är signalarter och i vissa fall rödlistade gjordes inom
områden som planlagts som naturmark. De flesta påträffades inom områden som
klassats som nyckelbiotoper. Långfliksmossa, stubbspretmossa och flagellkvastmossa
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påträffades i ett område där bebyggelse planeras i den norra delen av programområdet,
men även inom andra delar av programområdet som inte bebyggs. Planprogrammet
bedöms inte påverka mossorna negativt. Kornknutsmossa påträffades inom den östra
delen av nyckelbiotop 4, där bebyggelse planeras, vilket påverkar arten negativt på kort
sikt. Mossan trivs på tallågor i fuktig skog, efterhand som de skogsområden som sparas
blir äldre kommer antalet tallågor öka vilket kan ge förutsättningar för arten på längre sikt.

3.2.4 Konsekvenser för objekt som omfattas av generellt biotopskydd

Eftersom både åkerholmen och allén kommer att vara belägna inom föreslagen parkmark
kommer de att vara kvar även om miljön runtomkring dem förändras.

Gräsmarkerna inom planområdet med de öppna dikena kommer att tas i anspråk för
bostadsbebyggelse enligt planprogrammet. Det gäller även den damm inklusive
omgivande skog och buskmarker som bland annat utgör livsmiljöer för mindre
vattensalamander och vanlig snok. Själva dammen föreslås finnas kvar men landmiljön
runtomkring kommer att förändras med en väg och bebyggelse relativt nära.

En planerad dagvattenanläggning kommer att ligga i ett stråk längs med
Grundviksbäcken inom planområdets östra del. De nya dikena och vattensamlingarna
inom dagvattenanläggningen kommer i mycket stor utsträckning att kunna ersätta
merparten av biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid åkermarkerna utgör.
Ianspråkstagandet av planområdet i Katrineberg medför en måttlig skada på naturmiljön
med avseende på biotoptypen öppna diken. Motiveringen till att det bedöms bli en måttlig
skada är att de nya vattenmiljöerna som ersätter de öppna dikena kommer att ha en
annan typ av omgivning och en annan typ av störning som ger nya förutsättningar för de
arter som har dikena som livsmiljö.

I samband med framtagandet av detaljplaner för de närliggande områdena Bergvik 1:37,
Norra Zakrisdal och Skutberget har inga biotoper med generellt skydd påträffats vid de
naturvärdesinventeringar som har gjorts. I planområdet Knappstad (Knappstad 2:47)
finns det en allé med ekar som har ett biotopskydd och inom planområdet Eriksberg finns
långa sträckor med öppna diken samt några små åkerholmar. Bedömningen av påverkan
på naturmiljön med avseende på biotoptypen åkerholmar vid planerad verksamhet i
Eriksberg bedöms som mycket liten. De öppna dikena i Eriksberg planeras ersättas med
öppna dagvattendiken i ungefär motsvarande storleksordning varav cirka hälften i
befintlig sträckning. Även om dikena efter de planerade åtgärderna kommer att vara
belägna i en annan omgivning med hårdgjorda ytor, byggnader, vägar och verksamhet så
bedöms de nya dikena i stor utsträckning kunna ersätta merparten av biotopkvaliteterna
som de öppna dikena vid åkermarkerna utgör. Det är en bred barriär i form av E18 med
tillhörande sidovägar och cirkulationsplatser mellan planområdet i Eriksberg och områden
med liknande biotoper i andra planområden. Generellt för växter och djur innebär det att
spridningen mellan planområdena är ytterst begränsad. Undantaget är fåglar samt vind-
och djurspridda växtarter men biotoperna i Eriksberg bedöms ha ett mycket begränsat
värde för både fågellivet och floran. Utifrån tillgängligt underlag bedöms inte
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genomförandet av planprogrammet för Katrineberg innebära några kumulativa effekter
avseende biotopskyddet för övriga planområden. Utifrån tillgängligt underlag bedöms inte
heller ett ianspråktagande av övriga närliggande planområden innebära några kumulativa
effekter för biotopskyddet inom Katrinebergs planområde.

Figur 11 Allé inom planområdet

3.2.5 Konsekvenser för limniska naturvärden

Utifrån genomförda provfisken kan man konstatera att flertalet arter förekommer i
Grundviken. Vikens bottenstruktur, sammansättning samt vegetation har inte studerats i
detalj men utifrån iakttagelser på plats kan det inte uteslutas att viken är en förhållandevis
värdefull lek- och uppväxtlokal för flertalet arter. Denna bedömning grundas i första hand
på genomförda fisken samt vikens mångformighet (varierande vattendjup, bottenstruktur
och vegetationssammansättning).

Påverkan på limniska naturvärden förväntas främst uppstå i byggskedet. Anläggandet av
kallbadhuset, badbryggor och upprustning av befintlig småbåtshamn kommer att innebära
arbete i vatten som kan leda till en viss grumling under byggskedet. En ökad grumling
kan indirekt påverka akvatiska faunan genom minskad primärproduktion, vilket leder till
minskad födotillgång. Grumlingar som inte ger upphov till en permanent förändring av
bottenstrukturen ger dock oftast relativt kortsiktiga effekter på faunan. Initialt kan
beteendeförändringar uppstå hos vattenlevande djur, bl.a. ökad drift hos akvatiska
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evertebrater (insekter) och flyktreaktioner eller fördröjda vandringar hos fisk. Effekten av
grumling är tidsberoende och en ökad tid med grumligt vatten leder till en ökad stress på
organismer, t.ex. förändring i territorier, födosök och andningsfrekvens. Grumling kan ge
fysiska skador och orsaka igensättning av gälar hos fiskar. Riktigt höga halter av
suspenderat material kan vara dödligt för många arter. Dock är flertalet av djuren
anpassade till höga halter av suspenderat material och tål att utsättas för grumligt vatten
under en viss tid utan att påverkas negativt. De flesta fiskarter, även laxfiskar, kan
överleva och äta åtminstone några veckor i måttligt grumligt vatten och ynglen föredrar i
vissa avseenden ett grumligt vatten framför klart trots minskad tillväxt. Orsaken kan vara
att grumligt vatten upplevs som skydd och vanligtvis leder till minskad predationsrisk för
småfisk.

Eftersom småbåtshamnen inte kommer att utökas i storlek förväntas ökningen i båttrafik i
området bli liten. Ingen muddring planeras, vilket innebär att den naturliga
bottenstrukturen och mångformigheten till stora delar bibehålls. Ålen samt de andra
fiskarter som idag är knutna till området bedöms endast påverkas i liten omfattning. Inte
heller röjning av vass, där ål och många andra fiskarter söker skydd, planeras.

3.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan
Nedanstående försiktighetsåtgärder planeras för att begränsa eller undvika påverkan på
naturvärden.

3.3.1 Nyckelbiotoper

Programförslaget har anpassats efter de nyckelbiotoper som finns i området. Sju av dem
ligger inom föreslagen naturmark och en ligger inom föreslagen parkmark.

De ska skötas med naturvårdande skötsel som gynnar biotopen. I de flesta fall kommer
även en buffertzon kring nyckebiotopen vara möjlig att åstadkomma. Dock har
avvägningen gjorts att detta inte är möjligt i samtliga fall då bostadskvarter av rationella
mått också är önskvärda att åstadkomma. I detaljplaneskedet bör byggnaders placering
och möjlighet till terränganpassning studeras vidare där bostadskvarter planeras i nära
anslutning till nyckelbiotoper.

3.3.2 Barriäreffekter

I syfte att säkerställa sammanhängande grönstråk mellan de skogsområden som finns
norr om programområdet (på Månsberget) och de natur- och parkområden som föreslås
vara kvar inom programområdet har två gröna stråk bevarats i den föreslagna
bebyggelsen. Det ena gröna stråket föreslås i öster mellan skogsområdet i norr och
föreslagen stadsdelspark och det andra gröna stråket föreslås mellan skogsområdet i
norr och nyckelbiotop 4. I det fortsatta planarbetet bör det eftersträvas att dessa ska ha
en bredd på ca 50 meter.
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3.3.3 Tallar

Många av de äldre tallarna som finns inom programområdet finns inom nyckelbiotoper
som ska sparas som naturmark. Det finns även gamla tallar inom delar av den mark som
planläggs som bostadsmark. Där det är möjligt är det önskvärt att tallar sparas. De träd
som tas ned i samband med exploatering får gärna vara kvar som död ved i omgivande
natur.

3.3.4 Grod- och kräldjur

De lokaler som tas i anspråk för bebyggelse enligt kommer att ersättas med likvärdiga
naturmiljöer inom stråket för dagvattenhantering längs med Grundviksbäcken. Tre mindre
dammar med en yta på 200 m2 som passar grod- och kräldjuren kommer att anläggas för
att kompensera påverkan och bortfallet för lokalerna 1, 2 och 3. Vid dammarna ska det
finnas omgivande skogsbårder med några tiotals meters bredd samt med konnektivitet till
större skogsområden.

· Exploateringsåtgärder som berör lokalerna 1, 2 och 3 eller angränsar de övriga
identifierade lokalerna i figur 10 kommer inte att utföras under grod- och
kräldjurens lektid/äggutvecklingsperiod som är under våren och sommaren (april
till juli).

· Lokal 4 med en omgivande buffertzon på 20 till 30 meter får inte tas i anspråk för
friluftsanläggningar. Lokalen hyser åkergroda som är strikt skyddad enligt
artskyddsförordningen.

· Övriga grod- och kräldjurslokaler i gröna ringar enligt figur 10 förblir
oexploaterade och hydrologiskt opåverkade.

3.3.5 Fladdermöss

· I det gröna stråket mellan skogsområdet i norr (nyckelbiotop 3) och skogen i
väster (nyckelbiotop 4) ska utformas för att inte störa fladdermöss. Inom ett ca
100 meter brett stråk behöver till exempel belysning och vegetation anpassas.
Anpassningar kan göras såväl inom kvartersmark som inom allmän plats.

· Belysning i skogen ska anpassas för att inte störa fladdermöss, det kan gälla vid
motionsspår eller gång- och cykelvägar.

3.3.6 Limniska naturvärden

Vissa av de planerade åtgärderna i strandområdet kräver att arbete görs i vatten. Vid
arbete i vatten ska grumlingsskydd användas, till exempel i form av siltgardiner.
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3.3.7 Fåglar

· Nyckelbiotopsområden sparas enligt plan och att naturmarken och parkmarken
sköts med en god naturvårdshänsyn där äldre träd, sumpskogsområden och
lövskogsdungar sparas i möjligaste mån.

· Avverkning/röjning av träd och buskar samt andra typer av förberedande
exploateringsåtgärder kommer inte utföras under fåglarnas häckningsperiod (april
till juli).

· Naturmiljöerna i form av vassar och lövrika strandskogar bevaras i möjligaste
mån för att minska störningen för de arter (drillsnäppa, brun kärrhök, sävsparv,
rörsångare, rördrom, fiskmås och skrattmås) som har häckningsmiljöer i
anslutning till Grundviken.

3.4 Kommande sakprövningar

3.4.1 Dispens från generellt biotopskydd

Planprogrammet innebär att öppna diken i jordbruksmark tas i anspråk.  Dispens från det
generella biotopskyddet behöver sökas för åtgärden. De diken och vattensamlingar som
planeras anläggas inom dagvattenanläggningen kommer i mycket stor utsträckning att
kunna ersätta merparten av biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid åkermarkerna
utgör och föreslås anges som kompensationsåtgärd i ansökan.
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4 Vatten

4.1 Nuläge

4.1.1 Utredningar

De utredningar som har gjorts inom programområdet med avseende på vatten är en
dagvattenutredning för den södra delen av programområdet som togs fram i samband
med detaljplanearbetet 2013 och en undersökning av föroreningar i Grundviksbäcken.
Utredningarna listas i avsnitt 8, referenser.

4.1.2 Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormerna för vatten baseras på ramdirektivet för vatten och
havsmiljödirektivet. De har implementerats i svensk lagstiftning genom förordning om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och havsmiljöförordningen (SFS
2010:1341). Tillståndet för en vattenförekomst klassificeras med avseende på ekologisk
status och kemisk ytvattenstatus. En verksamhet kan endast tillåtas om den nuvarande
ekologiska och kemiska statusen inte riskerar att försämras.

Vänern-Kattfjorden (SE658206-136039) är den närmaste ytvattenförekomsten i vilken
miljökvalitetsnormer gäller. Nordost och nordväst om programområdet, ca 1,5 km bort,
finns två grundvattenförekomster. Dessa bedöms inte beröras av de åtgärder som
planeras i programförslaget.

Vattenförekomsten SE658206-136039 uppnår ej god kemisk status (beslutat 2017-05-19)
på grund av halten kvicksilver och halten bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk.
Ytterligare 23 prioriterade ämnen har analyserats i ytvatten men överskrider ej
gränsvärden.

Vattenförekomstens ekologiska status bedöms vara otillfredsställande (beslutat 2019-08-
05). Utslagsgivande parameter för bedömningen är fisk, som expertbedömts till
otillfredsställande status på grund av att fisksamhällena i Vänern som helhet bedöms
vara väsentligt annorlunda än vad de var under orörda förhållanden. En generell
påverkan på fisk har också identifierats genom provfisken som tyder på måttlig status.
Hydrologisk regim är bedömd till måttlig status på grund av att Vänern är reglerad.
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Figur 12 Vattenförekomsten Vänern-Kattfjorden (blå). Grundvattenförekomster är markerade med lila.
Programområdet är markerat med en röd cirkel. Karta från Länsstyrelsens VISS 2020-01-31

4.1.3 Fiskvattendirektivet

Vänern med Klarälven och Gullspångsälven är ett fiskvatten där miljökvalitetsnormer
enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller.

Vänern omfattas av fiskvattendirektivet. Målet för fiskvattendirektivet är att bevara eller
förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle
kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. För områden som
omfattas av fiskvattendirektivet gäller särskilda krav på vattenkvaliteten enligt vad som
anges i dessa direktiv.

De kvalitetskrav som gäller för vattenförekomster som omfattas av fiskvattendirektivet
framgår av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Dessa krav
gäller parallellt med, och i förekommande fall utöver, kraven för kemisk ytvattenstatus.

4.1.4 Vattenskyddsområde

Karlstads och Hammarös dricksvattentäkt är Kattfjorden. Vattenskyddsområdet för
dricksvattentäkten är indelat i en primär skyddszon, en sekundär skyddszon och en tertiär
skyddszon.
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Hela programområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Kattfjordens
Vattenskyddsområde. Detta innebär att vissa skyddsföreskrifter gäller för området.
Skyddsföreskrifterna omfattar spridning av kemiska bekämpningsmedel, spridning av
växtnäringsämnen, skogsavverkning, upplag av olika massor, markutfyllnad och upplag
av snö.

I dagsläget består programområdet av naturmark utan större verksamheter eller
bostadsbebyggelse.

Figur 13 Kattfjordens vattenskyddsområde. Programområdet är markerat med en röd cirkel.. Karta från
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Karlstads kommun Dnr.
513-274-2012.

4.1.5 Dagvatten

Som dagvatten räknas ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på
hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller
reningsverk.

Avrinningskoefficienten för området, som anger andelen hårdgjorda ytor så som asfalt
och takytor, är idag mycket låg vilket gör att den nuvarande dagvattenavrinningen är
relativ långsam. Avrinning av området sker i nuläget genom Grundviksbäcken som leder
dagvattnet till Kattfjorden och våtmarksområden vid Vänern. Grundviksbäcken tillförs idag
dagvatten från industriområdet på Gräsdalen, från Zakrisdals verksamhetsområde och
från omgivande naturmark. Delar av E18 strax norr om Gräsdalens industriområde
avvattnas via Grundviksbäcken.
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4.1.6 Grundviksbäcken

Grundviksbäcken tillförs idag dagvatten från industriområdet på Gräsdalen, från
Zakrisdals verksamhetsområde och från omgivande naturmark. Delar av E18 strax norr
om Gräsdalens industriområde avvattnas via Grundviksbäcken. Zakrisdals
verksamhetsområde har historiskt använt området kring bäcken för sin verksamhet.

Den industriverksamhet som förekommit vid Zakrisdalsområdet har bidragit med
föroreningar till Grundviksbäcken. 2006 och 2009 har sedimentundersökningar utförts i
Grundviksbäcken och 2010 utfördes provtagningar utanför bäckens mynningsområde i
Vänern. Enligt dessa förekommer en måttlig förorening med avseende på metaller i den
övre delen av området ner till en damm som ligger ca 150 meter väster om
Zakrisdalsverken. I det övre området förekommer även måttlig förorening med avseende
på olja, lösningsmedelsrester och ftalater. Bidragande till relativt låga halter i bäcken kan
vara att bäcken ingått i dikningsföretag med återkommande dikningar. Detta innebär att
sediment regelbundet har rensats bort från bäcken. Denna verksamhet har inte
förekommit under senare år. Förekommande halter av metaller och olja i sediment ligger
under gällande riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) och i många fall
även under riktvärden för känslig användning (KM). Numera finns riktvärden för vissa
föroreningar i sediment, de riktvärden som halterna jämförs med i den utförda
undersökningen gäller för jord (på land).

En kompletterande sedimentprovtagning gjordes i Grundviksbäcken under 2020.
Provtagningen utfördes i samma punkter som provtagits i tidigare undersökningar (2006
och 2009). Analysresultatet vid den kompletterande undersökningen visade på generellt
liknande analysresultat som vid tidigare undersökningar.

Under 2012 och 2013 har vattenkvaliteten i Grundviksbäcken kontrollerats var 3:e månad
med passiva provtagare. Föroreningshalter har mätts i 5 punkter med avsikt att bedöma
var eventuellt föroreningspåslag sker. Under provtagningsperioderna har även flödet i
bäcken registrerats, för att kunna göra en uppskattning av eventuella mängder förorening
som transporteras med Grundviksbäcken.

Mätningarna har visat att mängden tungmetaller som transporteras till Vänern via
Grundviksbäcken är relativt liten (< ett kg – ett par kg/år) med undantag av zink som
tillförs i en mängd av knappt 15 kg/år. Vad gäller PAH (Poly aromatiska kolväten) BTEX
(Bensen, toluen, etylbensen och xylen) samt oljeprodukter har små mängder uppmätts,
endast gram/år. Klorerade alifater i storleksordningen 20 kg/år läcker ut i bäcken från f.d.
Zakrisdalsverkets bergrum. Halterna består främst av cis1,2-dikloreten (cDCE) men även
trikloreten (TCE) och tetrakloreten (PCE). På väg till Vänern minskar mängderna
klorerade alifater sannolikt p.g.a. avgång till luft, totalt bedöms ca 7.7 kg/år läcka ut i
Vänern. Uppmätta halter i Grundviksbäcken är dock låga. För TCE och PCE finns ett
riktvärde för dricksvatten på 10 µg/l och för VC (vinylklorid) 0.5 µg/l, inga av dessa
riktvärden överskrids. Endast vissa parametrar överskrider Ccrit-sw, d.v.s. den lågrisknivå
där man eventuellt kan börja se en påverkan på ytvatten. Det är enbart tungmetaller som
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överskrider (Krom, kobolt, koppar och zink vid den passiva provtagningen och alla
tungmetaller förutom kvicksilver vid stickprovtagningen).

4.1.7 Markavvattningsföretag

Grundviksbäcken omfattas av ett markavvattningsföretag, gällande upptagande av
avloppsdike för landerierna Grundviken och Katrineberg från år 1923.
Markavvattningsföretaget är fortfarande juridiskt gällande.

Figur 14 Befintligt markavvattningsföretag vid Grundviksbäcken är markerat med lila. Karta från Länsstyrelsens
planeringsunderlag webb-GIS 2018-09-12.

4.2 Konsekvenser

4.2.1 Konsekvenser av huvudalternativet

Exploatering av området i enlighet med planprogrammet innebär fler hårdgjorda ytor och
därmed större volymer dagvatten. Mängden föroreningar kommer att öka i dagvattnet
jämfört med dagsläget bland annat från trafikerade vägar.

För föreslagen bebyggelse bedömer Karlstads kommun att det inte finns behov av rening
av dagvatten. Val av ytskikt på byggnader och liknande behöver dock beaktas och
miljövänliga val eftersträvas. Dagvatten från allmänna gator och parkeringar bör ledas till
översilningsytor innan det når det allmänna dagvattennätet.
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Dagvattnet från programområdet föreslås även efter exploatering ledas till
Grundviksbäcken. Dagvattnet kommer att ledas i öppna diken i naturmark bakom
bebyggelse och i dagvattenledningar. I parkområdet i den östra delen av
programområdet ska ytor avsättas för fördröjning av dagvatten innan det når
Grundviksbäcken. Dimensionering av dagvattendammar och ytterligare
fördröjningsåtgärder har inte tagits fram i det här läget. Översiktligt föreslås i
planprogrammet att följande åtgärder vidtas:

Enligt kommunens översvämningsriktlinjer bör ny bebyggelse placeras och höjdsättas så
byggnaden inte skadas vid ett 100-årsregn. Vid höjdsättning av området är det viktigt att
se till att vatten kan avrinna på ytan (vattenvägar) vid skyfall/överbelastning av
dagvattensystemet utan att skada byggnader och andra känsliga anläggningar. Det är
också viktigt att inte skapa instängda områden som kan översvämmas. Utrymme behöver
därför finnas för avrinningsvägar/grönstråk.

Skyfall planeras hanteras med öppna flödestråk som avleder vattnet bort från både ny
och befintlig bebyggelse till recipienten. Ett flödesstråk föreslås anläggas från
programområdets norra del, vid anslutningen till Bergviks handelsområde, genom skogen
väster om planerad bebyggelse och ut i Grundviken. Flödesstråket kan följa terrängen så
att större markingrepp undviks. Detta flödesstråk innebär även att skyfall från en eventuell
handelsexploatering på Månsberget kan avledas utan att det skadar någon bebyggelse.

Ytterligare ett flödesstråk behöver anläggas norr om planerad bebyggelse. I detta stråk
beräknas betydligt mindre volymer behöva omhändertas vid ett skyfall. Flödesstråket leds
till Grundviksbäcken via parkstråket. Flödesstråket fungerar även som ett avskärmande
dike vid normalflöden för att skydda ny bebyggelse från ytvatten.

Målet är att genomförandet av planprogrammet inte ska motverka att
miljökvalitetsnormerna uppfylls. För att skydda ytvattentäkten i Kattfjorden (utanför
programområdet) ska dagvattnet fördröjas och upprörning av sedimenten i de förorenade
partierna i Grundviksbäcken undvikas.

Utgångspunkten för dagvattenhanteringen är att de föroreningar som finns i
Grundviksbäcken bottensediment inte ska påverka Kattfjordens ytvattentäkt.

För att inte sprida föroreningarna i Grundvikenbäcken släpps dagvattnet ut efter de
förorenade partierna i bäcken. Dagvattnet bromsas in innan det når bäcken för att
motverka erosion.

Katrinebergs läge i den sekundära skyddszonen för Karlstads och Hammarös
råvattentäkt medför att man måste ta hänsyn till Skyddsföreskrifter för Kattfjordens
vattenskyddsområde (Länsstyrelsen Värmland, 2012-09-25). Exploatering av området
medför att en viss skogsavverkning är nödvändig. Anmälan krävs för avverkning av skog
som inte är gallring eller plockhuggning i de fall då arealen där avverkning sker överstiger
0,5 hektar.
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Grundviksbäcken omfattas av ett markavvattningsföretag. Då dagvatten leds till
Grundviksbäcken kommer flödet att påverkas. Syftet med markavvattningsföretaget är att
förbättra avrinningen, och därmed brukningsmöjligheterna, på åkermarken i anslutning till
Grundviksbäcken. Detta syfte blir inaktuellt i och med att området exploateras för
bostadsändamål. I planprogrammet föreslås därför att markavvattningsföretaget upphävs.

4.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan
Fördröjning av dagvatten och utformning av dagvattenhantering som gynnar groddjur
föreslås.

4.4 Kommande sakprövningar

4.4.1 Vattenskyddsområde

För upplag av massor i den sekundära skyddszonen gäller att det krävs tillstånd för
permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande, undantaget biobränsle för
uppvärmning av den egna fastigheten. Tillstånd krävs för upplag av avfall, förorenade
massor samt massor med okänd miljöstatus.

I den sekundära skyddszonen gäller förbud mot markutfyllnad och återfyllnad med
förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus. Med markutfyllnad avses
material som läggs ovanpå eller i anslutning till befintlig markyta. Med återfyllnad avses
att lägga material i exempelvis en urgrävd grop för att markytan åter ska vara i samma
nivå som omkringliggande mark.

4.4.2 Vattenverksamhet

Utformningen i programförslaget innebär att arbete kommer att behöva göras i
Grundviksbäcken. Dels ska en väg anläggas över bäcken och ett dagvattenutlopp
anläggas en anmälan om vattenverksamhet behöver göras. Eventuell kulvertering eller
anläggande av trummor i bäcken kan även innebära att dispens från biotopskyddet
behöver göras.

En del av åtgärderna som planeras vid stranden kommer också att innebära arbete i
vatten. En anmälan alternativt ansökan om vattenverksamhet behöver göras för dessa.

4.4.3 Markavvattningsföretag

En avveckling av ett markavvattningsföretag kan gå till på två olika sätt. Om deltagarna i
företaget är överens om att markavvattningsföretaget ska upphöra kan de upprätta en
överenskommelse om detta. För att överenskommelsen ska bli giltig gentemot de
ingående fastigheterna måste den godkännas av mark- och miljödomstolen. Ett
markavvattningsföretag kan också avvecklas genom att någon av deltagarna ansöker om
det. Frågan ska då hanteras av mark- och miljödomstolen som ett ansökningsmål.
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Har ett tillstånd återkallats och upphört att gälla kvarstår skyldigheten att underhålla
vattenanläggningen. Att skyldigheten att underhålla kvarstår innebär dock inte med
nödvändighet att underhållsåtgärder behöver vidtas. För att slippa allt framtida underhåll
måste en återkallelse förenas med beslut om borttagande.

5 Strandskydd

5.1 Nuläge
Programområdet omfattas av utökat strandskydd, enligt 7 kap 14 § MB. Strandskyddet
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom Katrineberg är strandområdena idag främst tillgängliga från sjösidan, där man kan
lägga till med kanoter eller mindre båtar.

Landområdet inom det aktuella programområdet har idag begränsad tillgänglighet för det
allmänna friluftslivet. Stigar, spänger och skogsvägar ansluter till villaområdet på
Zakrisdalsudden samt till Bergviks villaområde och en gångstig finns anlagd längs med
Grundviksbäcken från Ullebergsleden. Till största del utgör området ett
rekreationsområde för de närboende. Området besitter höga naturvärden bestående av
flera nyckelbiotoper och signal- och rödlistade arter.

Området ingår i riksintresset Vänern med öar och strandområden (4 kap 2§ miljöbalken)
med syftet att värna områden som, tack vare dess vattennära läge och sina samlade
natur- och kulturvärden (knutna till vattenläget), är av särskilt värde för turism och
friluftsliv för den breda allmänheten. Vid exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön
inom riksintresset ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas. Utpekandet av området som riksintresse utgör enligt 4 kap 1§ inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av
anläggningar som behövs för totalförsvaret.
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Figur 12. Gränsen för strandskyddsområdet är markerat med en grå streckad linje. Karta från planprogrammet.

5.2 Konsekvenser

5.2.1 Konsekvenser av huvudalternativet

Ett mål med planprogrammet är bland annat att Vänern och dess strand ska
tillgängliggöras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet
friluftsliv.

Möjligheterna att nyttja stranden och vattnet för friluftsliv och rekreation förbättras genom
genom anläggande av en kommunal badplats, möjlighet för ett eventuellt
kallbadhus/bastu och badbryggor, restaurering av den befintliga småbåtshamnen föreslås
restaureras och en mindre byggrätt intill den för att möjliggöra för uthyrning av kanot.
Dessutom föreslås befintliga vägen ner mot hamnen och stranden förbättras där det
behövs och mindre parkeringsplatser anläggas. Längs stranden föreslås även att
grillplatser, samlingsplatser, vindskydd, naturlek/hinderbana, spänger längs vattnet och
fågeltorn.

De åtgärder som föreslås inom strandskyddsområdet innebär små ingrepp i naturmiljön. I
strandskyddsområdet kommer ett det sammanhängande skogsområdet finnas kvar.

Limniska naturvärden kan komma att påverkas i byggskedet och det ökade friluftslivet
kan orsaka markslitage och störningar för vissa växter och djur (se avsnitt 3). De
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planerade åtgärderna i strandskyddsområdet påverkan på växter och djur bedöms dock
som liten.

De planerade åtgärderna i strandområdet bedöms ha en påverka riksintresset Vänern
med öar och strandområden positivt. De planerade åtgärderna gynnar turismen och
friluftslivet i området.

5.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan
Större delen av marken inom strandskyddat område planläggs som naturmark där
strandskyddet till största delen finns kvar.

Spänger föreslås anläggas längs med delar av stranden vilket innebär mindre slitage i
terrängen samt att människor samlas i stråk.

5.4 Kommande sakprövningar

5.4.1 Dispens från strandskydd

Följande åtgärder kan behöva strandskyddsdispens:

· Befintlig väg ner till strandområdet för att den ska kunna breddas/grusas samt
några parkeringsplatser.

· Befintlig småbåtshamn och mindre byggrätt kopplad till hamnen

· Badbryggor, kallbadhus/bastu, spänger och badplats

· Två mindre byggnaderna kopplade till friluftslivet på platser där det idag finns
byggnader

6 Trafik och säkerhet

6.1 Nuläge

Inom programområdet finns idag inga gator och ingen trafik, endast stigar och enklare
gångstråk. Från Zakrisdals verksamhetsområde finns det två mindre vägar in i
programområdet, en leder mot de befintliga båtpirarna och de två före detta fritidshusen
och en leder fram till gården Grundviken. Inga av dessa vägar kan i dagsläget nyttjas av
allmänheten eftersom de är avstängda med stängsel.

Området angränsar i öster mot Ullebergsleden, som har cirka 7000 fordon (ÅDT).
Ullebergsleden är även en rekommenderad led för transport av farligt gods.

Mot norr ansluter programområdet till handelsområdet Bergvik. Inom handelsområdet
samt Bergviks villaområde i väster finns enskilda vägar. Både Bergviks villaområde och
handelsområdet ansluter till Bergviksvägen, som är en kommunal gata med cirka 15 000
fordon/årsmedeldygn. Bergviksvägen och Ullebergsleden ansluter till E18 via
Hultsbergsmotet.
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I närområdet finns det idag begränsade möjligheter att röra sig som gående och cyklist.
Detta då vägnätet utgörs av vägar och leder anpassade för biltrafik och då flera av de
omgivande verksamheterna är storskaliga och slutna. Gång- och cykelbanor finns delvis
utbyggt i närområdet, t.ex längs Bergviksvägen, Gräsdalsvägen, Zakrisdalsvägen och
Hagalundsvägen.

Kollektivtrafiken i närområdet utgörs idag av Karlstadsbuss baslinje 1 som trafikerar
Skutberget – Campus samt baslinje 4 som trafikerar Bergvik – Stockfallet. Linje 4 angör
även korsningen Gräsdalsgatan-Axgatan. Baslinje 7 angör Zakrisdals södra port (söder
om programområdet) och trafikerar Orrholmen – Zakrisdal. Länstrafiken har också
passerande linjer via Bergviksvägen.

6.2 Konsekvenser
I planprogrammet föreslås ett gatustråk i nordsydlig riktning som binder samman det
planerade bostadsområdet Zakrisdal med handelsområdet Bergvik. Mitt på stråket
ansluts en koppling mot Gräsdalen i öster. Detta stråk ansluter till Ullebergsleden via en
ny planerad cirkulationsplats. Dessa två gator utgör tillsammans områdets huvudsakliga
gatustruktur. Gatorna föreslås kantas av bebyggelse i rutnätskvarter. Kvarteren som inte
ligger i direkt anslutning till naturmark omges av gator vilket bildar ett sammanhängande
rutnät av gator. Befintliga vägar till båtpirarna och före detta sommarstugorna föreslås
förstärkas för att tillgängliggöra småbåtshamn och föreslagen badplats.

Buller

Området ligger i anslutning till den relativt trafikerade Ullebergsleden. Bullrets utbredning
från Ullebergsleden har beräknats översiktligt enligt Boverkets metod som beskrivs i
dokumentet ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Bullerberäkningen utgår ifrån beräknade
trafikflöden år 2040 angivet i vardagsdygnstrafik (fredag). Flödena baseras på genomförd
mikrosimulering i WSP:s utredning för handelsetableringen på Månsberget från 2019. På
Ullebergleden, sträckan mellan Bergviksrondellen och planerad ny infart till Katrineberg,
vilket är det snitt på leden som beräknas ha högst flöden uppgå till dygnsflödena till ca 20
000 fordon (jämfört med dagens 7000 fordon). Hastighetsbegränsningen på sträckan
förutsätts även fortsatt vara 70 km/h. Marken närmast leden planeras utgöras av mjuka
markmaterial (park, natur). Med dessa förutsättningar kan bullernivåer om 72 dBA
(ekvivalent ljudnivå) förväntas ca 10 meter från vägmitt.

Enligt bullerförordningen bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder om högst 35 kvadratmeter ska istället
ekvivalentnivån 65 dBA vid fasad inte överskridas.

För att inte överskrida den ekvivalenta nivå 60 dBA vid fasad bör bebyggelse placeras
minst 75 meter från vägen. Om marken mellan Ullebergsleden och bostadsbebyggelsen
skulle hårdgöras krävs ett avstånd på ca 175 meter för att inte överskrida riktvärdena.
Närmsta bostad föreslås i detta program placeras ca 230 meter från Ullebergsleden.
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Även ny planerad infart från Ullebergsleden kan komma att generera relativt höga
trafikflöden fram till infarten till handelskvarteret Riksdalern. Trafikflöden kan komma att
uppgå till 9000 fordon per vardagsdygn (fredag) baserat på uppgifter från samma
trafikutredning som ovan. Detta innebär att ett avstånd på 20 meter behöver hållas från
vägmitt till bostadsfasad för att gällande riktlinjer ska klaras. Ingen bostadsbebyggelse
föreslås placeras närmre än 20 meter från denna gatusträcka.

Sträckan väster om infarten till Riksdalern beräknas alstra ca 5800 fordon per
vardagsdygn (fredag). Detta beräknas innebära ljudnivåer på knappt 61 dBA 10 meter
från vägmitt. Längs denna sträcka kan det vid detaljplanering och bygglov bli aktuellt att
studera lämpliga lösningar för att klara gällande riktvärden. Bostädernas avstånd till
gatan, hastighetsgräns, lägenhetsstorlekar och möjlighet till skyddad sida är exempel på
åtgärder som kan bli aktuella i detta läge.

Övriga lokalgator bedöms inte kunna utgöra en risk för höga trafikbullernivåer med
hänsyn till de förväntat låga trafikflödena och hastigheten.

Förskolorna är placerade vid de större gatorna vilket kan medföra att de utsätts för
trafikbuller. Byggnadens placering kan bli viktig för att åstadkomma tysta gårdar. Detta
behöver studeras också vidare i detaljplaneskedet.

Luft

Genomförandet av planprogrammet innebär att trafikmängden i området kommer att öka
vilket leder till ökade lokala utsläpp av bland annat partiklar och kväveoxider som
påverkar människors hälsa negativt. Beräkningar av luftkvaliteten kan bli aktuella att
utföra i detaljplaneskedet om det då anses nödvändigt för att utreda om bebyggelsen
strider mot någon miljökvalitetsnorm.

Vägdagvatten

Vägarnas avvattningssystem kommer att utformas så att de uppfyller dagens krav, vilket
innebär att vattnet avrinner via besådda slänter och diken varvid vattnet renas, infiltreras
och fördröjs. Detta innebär att risken för förorening av omkringliggande mark och
vattenområden bedöms som liten.

Farligt gods

Ullebergsleden är en rekommenderad led för transporter av farligt gods.
Rekommenderade riktlinjer och skyddsavstånd från led för farligt gods till ny bebyggelse
är 150 m för flerbostadshus, om inga åtgärder vidtas. Närmsta bostad föreslås placeras
över 200 meter från Ullebergsleden. Åtgärder bedöms därför inte nödvändiga.

6.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan
Den föreslagna placeringen av bebyggelse i planprogrammet har utformats för att
riktvärden för buller vid fasad inte ska överskridas. För byggnader längs med sträckan
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väster om infarten till Riksdalern samt för förskolorna behöver dock lämpliga lösningar för
att klara bullernivåer studeras vidare i detaljplaneskedet.

Den föreslagna placeringen av bebyggelse i planprogrammet har utformats för att
skyddsavstånd för led för farligt gods ska uppfyllas.

7 Konsekvenser av alternativa utformningar och nollalternativ

7.1 Naturmiljö
Huvudalternativ

Identifierade nyckelbiotoper planläggs som natur. Enligt planbeskrivningen ska skötas
med naturvårdande skötsel som gynnar biotopen vilket innebär att dessa kan få ännu
högre naturvärden och bli mer artrika i framtiden. Ett visst intrång i form av avverkning av
träd kan bli aktuellt där nyckelbiotoper gränsar till bebyggelse. De områden som
eventuellt kan påverkas på detta sätt är södra delen av nyckelbiotop 3, östra delarna av
nyckelbiotoper 4 och 5, västra delen av nyckelbiotop 6 och norra delen av nyckelbiotop 9.
Många av de naturvårdsarter som hittats i området har påträffats i nyckelbiotoper eller
andra områden som planlagts som naturmark.

Planen innebär att flera bekräftade samt potentiella grod- och kräldjursmiljöer tas i
anspråk för bebyggelse. För att bibehålla de påträffade arternas bevarandestatus och
kontinuerliga ekologiska funktion planeras skyddsåtgärder. Skyddsåtgärderna består av
anläggande av ersättningsmiljöer, att exploateringen undviks under lekperioden och
buffertzoner runt åkergrodans livsmiljö.

Planen innebär att flera potentiella boplatser för fladdermöss tas i anspråk.
Skyddsåtgärder för att bibehålla bevarandestatus och kontinuerlig ekologisk funktion hos
de fladdermusarter som påträffats i området planeras i form av gröna stråk i bebyggelsen
samt anpassning av belysning i skogen. Skyddsåtgärder krävs även i kringliggande
detaljplaner samt att återstående naturmiljöer med potentiella värden för fladdermöss i
Karlstad västkustområde ska sparas från vidare exploatering.

För de skogs- och kulturmarkslevande fågelarter som har häckningsmiljöer inom
planområdet planeras skyddsåtgärder i form av naturvårdande skötsel av kvarvarande
nyckelbiotoper och parkmark samt att exploateringsarbeten undviks under fåglar
häckningsperiod. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms det inte finnas någon påverkan
på gynnsam bevarandestatus och inte heller någon påverkan på kontinuerlig ekologisk
funktion. De verksamheter som planeras vid Vänern kan innebära störningar för fågellivet
men om naturmiljöerna i form av vassar och lövrika strandskogar bevaras i möjligaste
mån bedöms störningen som liten.

Planprogrammet innebär att öppna diken i jordbruksmark tas i anspråk.  Dispens från det
generella biotopskyddet behöver sökas för åtgärden. De diken och vattensamlingar som
planeras anläggas inom dagvattenanläggningen kommer i mycket stor utsträckning att
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kunna ersätta merparten av biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid åkermarkerna
utgör och föreslås anges som kompensationsåtgärd i ansökan.

Exploatering av området medför att sammanhängande naturområden fragmenteras och
barriärer bildas, vilket försvårar spridningsmöjligheterna för växter och djur. Detta skapar
en påverkan på hela området, samt även utanför planområdet, trots att bara delar av
området bebyggs. I syfte att motverka detta har två gröna stråk bevarats i den föreslagna
bebyggelsen.

Påverkan på limniska naturvärden förväntas främst uppstå tillfälligt då anläggningarna vid
vatten byggs. Eftersom småbåtshamnen inte kommer att utökas i storlek förväntas
ökningen i båttrafik i området bli liten. Ingen muddring planeras, den naturliga
bottenstrukturen och mångformigheten bibehålls därmed. De arter som idag är knutna till
området bedöms därför påverkas i liten omfattning. Inte heller röjning av vass, där många
fiskar söker skydd, planeras.

Alternativ utformning

Svart taggsvamp bedöms försvinna från området. Ökat markslitage kan gynna vissa arter
av marksvampar. Risk för att boende städar bort död ved, kan påverka vedsvampar
negativt. Konsekvenser för skyddsvärda insekter bedöms bli små, förutsatt att andelen
död ved i området är fortsatt hög. Mindre vattensalamander bedöms inte påverkas av
planförslaget. Fåglar kan påverkas genom minskad tillgång på lämpliga biotoper. Risk att
den mindre hackspetten påverkas negativt då tillgången på äldre lövdominerad skog
minskar. Rovfåglar  kan påverkas genom ökad störning inom deras häcknings- och
födosöksområde.

Exploatering av området medför att sammanhängande naturområden fragmenteras och
barriärer bildas, vilket försvårar spridningsmöjligheterna för växter och djur. Detta skapar
en påverkan på hela området, samt även utanför planområdet, trots att bara delar av
området bebyggs.

Alternativet innebär mindre fyllnadsarbeten i hamnen.  Den naturliga bottenstrukturen
bibehålls och grumlingens effekter uteblir till stor del, med undantag för den grumling som
uppstår i samband med planerade fyllningsarbeten. Risk för störning från båttrafik finns.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att programområdet inte bebyggs och att ingen park anläggs. En
huvudgata byggs dock  genom området och mindre åtgärder i strandzonen som kan
göras utan plan och strandskyddsdispens genomförs. Nollalternativet innebär att området
på sikt kan bli ännu mer artrikt. Programområdet har ett sammanhängande naturvärde
där delområdens tillsammans skapar en helhet. Exploatering inom bergviksområdet, norr
om planområdet, innebär en minskad spridningskorridor i nord-sydlig riktning.
Sammantaget bedöms påverkan bli obetydlig.
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7.2 Vatten
Huvudalternativ

Programområdet ligger i den sekundära skyddszonen för Karlstad och Hammarös
råvattentäkt (Kattfjorden). Dagvatten från planområdet kommer att avledas till
Grundviksbäcken. Åtgärder i form av fördröjning  planeras i syfte att skydda de höga
naturvärdena vid  vattenkvaliteten i Kattfjorden. Ytor för dagvattenhantering utformas för
att även gynna groddjur.

Alternativ utformning

Programområdet ligger i den sekundära skyddszonen för Karlstad och Hammarös
råvattentäkt (Kattfjorden). Dagvatten från planområdet kommer att avledas till
Grundviksbäcken och/eller till våtmarksområdena vid Vänern. Åtgärder i form av
fördröjning och avstängningsmöjlighet planeras genomföras i syfte att skydda de höga
naturvärdena vid alkärret och i Grundvikens vattenområde samt vattenkvaliteten i
Kattfjorden.

Nollalternativ

Ingen förändring jämfört med dagsläget.

7.3 Strandskydd
Huvudalternativ

Programförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgänglighet
till strandområdet. Möjligheterna att nyttja stranden och vattnet för friluftsliv och rekreation
kommer att förbättras genom mindre åtgärder inom strandskyddsområdet så som
anläggande av en kommunal badplats och restaurering av den befintliga
småbåtshamnen. De åtgärder som föreslås inom strandskyddsområdet innebär små
ingrepp i naturmiljön. I strandskyddsområdet kommer ett det sammanhängande
skogsområdet finnas kvar. Limniska naturvärden kan komma att påverkas i byggskedet
och det ökade friluftslivet kan orsaka markslitage och störningar för vissa växter och djur.
De planerade åtgärderna i strandskyddsområdet påverkan på växter och djur bedöms
dock som liten.

Alternativ utformning

Programförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgänglighet
till strandområdet. Vid de befintliga pirarna i Grundvikens vattenområde anläggs en ny
hamnmiljö med småbåtshamn och restaurang istället för den befintliga privata
småbåtshamnen. Parkeringsmöjligheterna och möjligheten att ta sig till strandmiljöerna
med cykel- eller kollektivtrafik förbättras avsevärt. En utbyggnad av småbåtshamn,
badplats och promenadstråk bedöms vara positiva för friluftslivet och tillgängligheten till
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Vänern. En hamn och en badplats erbjuder även större möjligheter till ett vattenanknutet
friluftsliv i och vid Grundviken.

Vid en exploatering kommer inte något större sammanhängande skogsområde finnas
kvar i området. Planförslaget innebär att livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten påverkas negativt. Drillsnäppan riskerar att påverkas av utbyggnad av hamn. En
exploatering inom tidigare strandskyddsområde bedöms medföra ett ökat slitage och risk
för betydande påverkan på befintliga naturvärden.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att livsmiljön för växt- och djurarter inte påverkas och att
tillgängligheten för allmänhetens friluftsliv inte förbättras.

7.4 Trafik och säkerhet
Huvudalternativ

Huvudalternativet innebär en ökning av trafiken i området vilket innebär ökade utsläpp av
bland annat partiklar och kväveoxider som påverkar människors hälsa negativt. Planen
har utformats för att undvika att riktvärden för buller ska överskridas vid bostadshus.
Vissa områden inom planområdet, så som förskolorna, behöver dock utredas vidare i
detaljplaneskedet för att säkerställa detta.

Gator inom programområdet ska utformas för att gynna gående och cyklister samt
kollektivtrafiken.

Alternativ utformning

Den alternativa utformningen innebär att en större yta bebyggs vilket innebär ökad trafik
och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar och större risk för att riktvärden för buller
från trafik överskrids jämfört med huvudalternativet och nollalternativet.

Liksom i huvudalternativet är målet i den alternativa utformningen att gynna gående,
cyklister och kollektivtrafiken.

Nollalternativ

I och med att en huvudgata byggs genom området ökar trafiken något jämfört med
nuläget. Nollalternativet innebär även att ca 1500 bostäder behöver byggas på en annan
plats i kommunen med medföljande trafikökning.
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7.5 Sammanfattning konsekvenser av alternativa utformningar och
nollalternativ
Tabell 4. Bedömningsgrunder för värdering av miljökonsekvenser

Värdering Bedömningsgrund för värdering

Stor negativ konsekvens (---) Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt
med aktuellt miljöintresse.

Måttlig negativ konsekvens (--) Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper
människor drabbas, konflikt med intresse.

Liten negativ konsekvens (-) Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men
behöver ej innebära skada.

Likvärdigt med nollalternativet 0 Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad.

Liten positiv konsekvens (+) Värdet förstärks något.

Måttlig positiv konsekvens (++) Värdet förstärks genom att tidigare skador
åtgärdas. Miljöupprustning.

Stor positiv konsekvens (+++) Nya värden tillförs.
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Tabell 5. Sammanfattande tabell för konsekvenserna på naturmiljö, vatten och strandskydd och av trafik för
huvudalternativet, den alternativa utformningen och nollalternativet.

8 Avstämning mot miljömål
Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på
lång sikt. Det finns även ett 17:e miljömål, Generationsmålet. Det är ett övergripande
inriktningsmål för miljöpolitiken och är inte relevant för avgränsade miljöbedömningar som
denna MKB.

Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den
biologiska mångfalden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi
till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.
Som regionala miljömål gäller för Värmlands län de nationella miljökvalitetsmålen med
tillhörande preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om. Miljömålen om
hav och fjäll är inte relevanta för Värmland.
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Tabell 6. Planprogrammets bedömda påverkan på nationella/regionala miljömål

Nationella/regionala miljömål Påverkan från planprogram

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt

att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Planprogrammet bedöms motverka miljömålet då ett nytt
bostadsområde innebär att trafikmängden kommer att
öka i området vilket leder till ökade lokala utsläpp av
koldioxid som är en växthusgas. Planen möjliggör dock
för utbyggnad av kollektivtrafiken i området vilket kan
innebära att fler väljer att åka kollektivt.

Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas."

Planprogrammet bedöms motverka miljömålet då ett nytt
bostadsområde innebär att trafikmängden i området
kommer att öka vilket leder till ökade lokala utsläpp av
bland annat partiklar och kväveoxider som påverkar
människors hälsa negativt. Planen möjliggör dock för
utbyggnad av kollektivtrafiken i området vilken kan
innebära att fler väljer att åka kollektivt.

God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat

sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas."

Planprogrammet bedöms bidra till miljömålet.
Programförslaget innebär en ny stadsdel med
bostadsområde vilket är en god hushållning med mark.
Genomförandet av planprogrammet innebär också att
områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper) tas
tillvara och utvecklas, i och med att de planläggs som
naturmark.

Myllrande våtmarker

“Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.”

Planprogrammet bedöms varken bidra eller motverka
miljömålet. Exploatering av utpekade sumpskogar
undviks i planen. Det är viktigt att den framtida
hanteringen av dagvatten i området görs på ett sådant
sätt att dessa inte påverkas negativt.
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Nationella/regionala miljömål Påverkan från planprogram

Levande skogar

“Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Planprogrammet bedöms både bidra till och motverka
miljömålet. Planprogrammets genomförande innebär att
en del skog avverkas samtidigt får samtliga identifierade
nyckelbiotoper inom programområdet ett ökat skydd i
och med att det planläggs som naturmark.

Ett rikt växt och djurliv

“Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva

i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.”

Planprogrammet bedöms både bidra till och motverka
miljömålet. Planprogrammets genomförande innebär att
skog med höga naturvärden (nyckelbiotoper) planläggs
som natur. Genom lämplig naturvård kan dessa
områden bli mer värdefulla och artrika med tiden.
Genomförandet av planprogrammet innebär dock
spridningsmöjligheterna för flera arter påverkas då det
tidigare sammanhängande skogsområdet inom
programområdet fragmenteras.

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,

biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas."

Planprogrammet bedöms varken bidra eller motverka
miljömålet. Det är viktigt att den framtida hanteringen av
dagvatten i området görs på ett sådant sätt att Vänern
och Grundviksbäcken inte påverkas negativt.

Följande miljömål bedöms inte påverkas av det föreslagna planprogrammet:

· Giftfri miljö
· Bara naturlig försurning
· Ingen övergödning
· Skyddande ozonskikt
· Säker strålmiljö
· Hav i balans samt levande kust och skärgård
· Ett rikt odlingslandskap
· Storslagen fjällmiljö
· Generationsmålet
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