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PLANPROCESSEN
Ett detaljplanarbete kan om så bedöms nödvändigt inledas med att ett planpro-
gram upprättas. Ett program kan många gånger vara en förutsättning för att ett 
planarbete ska kunna bedrivas effektivt och underlätta det efterföljande plane-
ringsarbetet. I ett program kartläggs de övergripande förutsättningarna, målen 
och utgångspunkterna för en kommande planläggning. 
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Sammanfattning
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Gräns för programområdet

Gräns för strandskydd

Flerbostadshus III-VI våningar

Småhus II våningar (radhus, kedjehus, parhus, villor)

Förskola

Kontor, service, parkeringshus, bostäder

Natur

Park med stadsdelslekpark och dagvattenhantering

Badplats, småbåtshamn, service i syfte att främja friluftsliv nära vatten

Koppling mellan grönområden ska finnas

Rekreationsstråk

Möjlig koppling till intilliggande område. Blandtrafik eller gång- och cykel.

Stadsdelscentrum med torg. Lämplig lokalisering för busshållplats.

TECKENFÖRKLARINGStrukturplan Katrineberg
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SAMMANFATTNING

LIVSKVALITET

NÄRA

MÄNNISKOR

HÅLLBART

Sammanfattning av förslag
Programmets syfte
Planprogrammet syftar till att möjlig-
göra en ny stadsdel med sammanhållen  
och hållbar bostadsbebyggelse med 
tillhörande parker, förskolor, torg och 
ett sammanhängande gatunät med 
goda kopplingar till omgivande stads-
delar. Programmet syftar också till att 
möjliggöra en utveckling av friluftslivet 
och aktiviteter vid Vänern.

Två sammanbindande stråk
Förslaget bygger på en idé om två 
tydliga stråk genom området som bin-
der samman den nya stadsdelen med 
omgivningen. Ett i nordsydlig riktning 
och ett i östvästlig riktning. Stråken 
kantas av sammanhållen ny bebyg-
gelse. Stråkens korsningspunkt utgör 
stadsdelscentrum där service eller 
lokaler i någon form är möjligt. 

Nära naturen
Bebyggelsens placering anpassas efter 
de höga natur- och rekreationsvärden 
som finns i området. Skogen är en bo-
endekvalitet som tillgängliggörs genom 
tydliga naturentréer som ansluter till 
stigar och motionsspår. 

Aktiviteter vid Vänern
Strandzonen lämnas fri från bostads-
bebyggelse. Istället föreslås åtgärder 
för att stärka friluftslivet och öka 
tillgängligheten till Vänern och dess 
strand. Till exempel föreslås en ny 
badplats, promenadspänger och upp-
rustning av befintlig småbåtshamn. 
Även ett kallbadhus skulle kunna vara 
möjligt att uppföra på platsen.

Multifunktionell park
Längs med Grundviksbäcken, söder 
om planerad bebyggelse, behöver ytor 
avsättas för dagvattenhantering. Dessa 
ytor föreslås utformas med en park-
karaktär. I parken ska det också finnas 
gott om ytor för lek och rekreation. 
Detta kan bli en central mötesplats 
mellan de nya bostadsområdena Katri-
neberg och Zakrisdal.

• Ca 1500 bostäder, främst  
flerbostadshus men även 
radhus, parhus och villor. 

• 2 förskolor
• Snabbusstråk med håll-

platsläge centralt placerad
• Mark för kontor/verksam-

heter/mobilitetscenter
• Stadsdelspark
• Rekreationsstråk i naturen
• Badplats
• Småbåtshamn
• Ev. kallbadhus
• Stigar och spänger längs 

Vänern

Snabbfakta - detta 
innehåller den nya 
stadsdelen

Sammanhållen bebyggelse i 
mänsklig skala  
För att området ska upplevas tryggt 
och orienterbart är det viktigt att 
få till en sammanhållen bebyggelse 
hela vägen längs de båda huvudstrå-
ken. Bebyggelsen kan variera i skala 
mellan två till sex våningar. Där de 
två stråken möts föreslås bebyggelsen 
vara som högst och tätast. I stråkens 
ytterkanter kan bebyggelsen ha lägre 
skala och en mer öppen kvartersform. 
Bebyggelse och gaturum ska efterstäva 
en mänsklig skala där täthet uppnås 
utan fristående höghus och storskalig 
bebyggelse. 

Bebyggelsen längst norrut föreslås 
även kunna användas som kontor, 
verksamheter eller liknade och upp-
föras i en något högre skala för att 
utgöra en övergång mellan det nya 
bostadsområdet och handelsområdet. 

Hållbart resande
Inom stadsdelen ska ett hållbart 
resande främjas. Detta t ex genom att 
gator gestaltas för att främja gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Stadsdelen 
förbereds för att snabbuss (Karlstads-
stråket) ska trafikera stadsdelen med en 
centralt placerad hållplats.

Det är även möjligt att parkering av 
privatbilar ordnas i separata parke-
ringshus eller mobilitetscenter. Att 
privatbilar inte förvaras i direkt anslut-
ning till bostaden ger konkurrensför-
delar till ett mer hållbart resande.
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Bakgrund
En detaljplan för ny bostadsbebyggel-
se inom Katrineberg antogs av kom-
munen 2015. Detta beslut upphävdes 
av Länsstyrelsens med anledning av 
de höga naturvärdena och det utö-
kade strandskyddet. Då regeringen 
beslutat att inte ändra beslutet om att 
upphäva detaljplanen för Katrineberg 
innebär det nya planeringsförutsätt-
ningar för hela området Grundviken/
Katrineberg. Tidigare planprogram för 
Grundviken och till viss del översikts-
plan och fördjupning av översiktsplan 
för Västkust, har därmed blivit inak-
tuella. Därav finns ett behov av att ta 
fram ett nytt översiktligt program för 
området för på en övergripande nivå 
ange utgångspunkter för den fortsat-
ta planeringen av området. Det här 
planprogrammet kommer att ersätta 
befintligt planprogram för Grundviken 
(antaget 2009).

Syfte
Detta planprogram syftar till att möj-
liggöra en ny stadsdel med samman-
hållen och hållbar bostadsbebyggelse 
med tillhörande parker, förskolor, torg 
och ett sammanhängande gatunät med 
goda kopplingar till omgivande stads-
delar. Programmet syftar också till att 
möjliggöra en utveckling av friluftslivet 
och aktiviteter vid Vänern.

Planuppdrag
Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2019-
04-17 §15 i uppdrag att ta fram ett nytt 
planprogram för Katrineberg m.m.

Planområde och angräns-
ande områden
Planområdet omfattar ca 80 ha mark 
och är beläget i de västra delarna av 
Karlstad. Planområdet är långsmalt 
och sträcker sig mellan Vänern i 
sydväst och Ullebergsleden i nordost. 
I norr ansluter området till handels-
området Bergvik och i väster gränsar 
området till Bergviks villaområde. I 
sydost angränsar området till Zakris-
dals verksamhetsområde. 

Inledning
Markägande
Karlstads kommun äger till stor del 
marken inom planområdet. Mindre 
markområden (ca 5 ha) i programom-
rådets norra delar är i privat ägo. 

Gällande planer
Det finns inga gällande detaljplaner 
inom programområdet.

Pågående planer i närheten
Strax norr om programområdet pågår 
detaljplanering för en handelsutbygg-
nad. Detaljplanen föreslår att möjlig-
göra 27 000 m2 handel på Månsberget, 
i anslutning till Bergviks Köpcentrum. 
(Dnr SBN 2015-303)

I direkt anslutning till programområ-
dets sydöstra delar pågår ett detaljpla-
nearbete i syfte att omvandla delar av 
Zakrisdals före detta militärområde till 

bostadsområde med inslag av service 
och verksamheter. (Dnr SBN 2011-85)

Att samordna planering och utbyggnad 
av gatunät mellan dessa tre projekt är 
nödvändigt. 

En ny infart (cirkulationsplats) från Ul-
lebergsleden kan komma att nyttjas av 
samtliga tre projekten. Cirkulationen 
och närliggande vägsystem planläggs i 
en separat detaljplan.(Dnr SBN 2019-
179)

Öster om programområdet och 
Ullebergsleden pågår arbete med ett 
program för Ulleberg, Gräsdalen och 
Gruvlyckan. Syftet med programmet 
är att på en översiktligt nivå studera 
möjligheten till förtätning och behov 
av förstärkningar av infrastrukturen. 
(Dnr SBN-2017-80)

Programområdet och intilliggande pågående planprojekt.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Strandpartiet ingår i Norra Väner-
skärgården som är av riksintresse för 
rörligt friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljö-
balken (MB). 

Vänern är av riksintresse för yrkes-
fisket, också enligt 3 kap 5 § MB, där 
frågan om vattenkvalitet är av särskilt 
intresse.

Hela Grundvikenområdet omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap MB Vänern med öar och 
strandområden, som är av riksintresse 
med hänsyn till områdets natur- och 
kulturvärden, där turismens och fri-
luftslivets intressen särskilt ska beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta förhållande ska 
enligt miljöbalken inte utgöra hinder 
för normal utveckling av befintliga 
tätorter och näringsliv. 

Strandskydd
Planområdet omfattas av utökat 
strandskydd upp till 300 meter, enligt 7 
kap 14 § MB. 

Fördjupning av översiktsplan
Fördjupningen av översiktsplanen 
avseende Västkust antogs av kommun-
fullmäktige 2007-03-15. Västkust är en 
av de högst prioriterade utbyggnadsin-
riktningarna för staden. 

Enligt FÖP Västkust ska följande 
punkter särskilt beaktas för Grundvi-
ken (Katrineberg):
• Programarbete bör genomföras för 
hela Grundvikenområdet för att fastslå 
en mer exakt struktur inom området 
samt hur den tekniska infrastrukturen 
ska genomföras
• Särskilt viktigt är att studera lägen för 
eventuella skoltomter och service
• Tillfart till Södra Grundviken måste 
studeras i sin helhet 
• Säkra ett område längs Vänerstran-
den runt hela udden för allmänheten

• Studera möjligheter till badplats och 
småbåtshamn
• Studera gångmöjligheter söderut, 
över vassområde
• Ta hänsyn till fornminnet som finns 
registrerat i fornminnesregistret
• Studera ett visuellt skyddsområde till 
kraftledningen
• Tydligt avgränsade tomter – inom 
den kvartersmark mot allmän plats-
mark  i områden som berörs av upphä-
vande av strandskyddet

INLEDNING
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Plandata
• Programområdet är ca 80 ha stort.

• I området gäller strandskydd om 100 meter som i vissa delar är utökat upp till 300 meter från Vänern. 

Ca 28 ha av programområdet utgör strandskyddat område.

• Avstånd till Stora Torget är 3,5 km fågelvägen och knappt 5 km cykelvägen.

• Topografin inom programområdet varierar mellan +44 meter över havet och +65 meter över havet,  en 

höjdskillnad på cirka 20 meter.

• Det finns 8 olika nyckelbiotoper inom programområdet. Ca 19 ha utgör nyckelbiotopsområde.

Karta på programområdets läge och avgränsning

planerad  
bro

Ullebergsleden

PROGRAMOMRÅDE

Bergviks  
Köpcentrum

Zakrisdalsudden

E18

Bergviks  
villaområde

Zakrisdal

Romstad

Kartberget Jakobsberg

Gruvlyckan

Gräsdalen

Bellevue
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningar
Tidigare markanvändning
Marken inom programområdet till-
hörde under 1400-talet gården Södra 
Våxnäs. År 1633 donerades Södra 
Våxnäs till stadens invånare och blev 
stadsäga, det vill säga mark avsedd för 
djurhållning, kålgårdar, åkerbruk osv. 
Under 1800-talet blev det möjligt för 
stadens förmögna borgare att köpa 
större markområden för jordbruk. 
Inom området uppfördes då gården 
Grundviken under 1800-talet och 
landeriet Katrineberg år 1857.

Under 1930-talet styckades tomter av 
från gården Katrineberg för att använ-
das som sommarstugetomter. 

Under andra världskriget byggdes en 
ammunitionsfabrik på Zakrisdal, syd-
ost om planområdet, och produktio-
nen flyttades från den tidigare fabriken 
på Marieberg i Stockholm till Karlstad. 

I samband med etableringen av fabri-
ken på Zakrisdal revs gårdarna Grund-
viken och Katrineberg samt sommar-
stugorna, efter ett beslut som innebar 
att en skyddszon skulle tas upp i 
anslutning till ammunitionsfabriken. 
Pirar för småbåtar anlades vid Vänern 
för arbetarna i ammunitionsfabriken. 
Dessa pirar finns fortfarande kvar. 

Markanvändning idag
Idag består marken till stor del av skog 
och igenväxande åkermark. Längs 
bäcken är det ett relativt öppet land-
skap. Det finns stigar och rester av 
motionsspår i området och det nyttjas 
som rekreationsområde framför allt 
av de boende i närheten. Området är 
dock svårtillgängligt för allmänheten 
att nyttja även om kommunen har 
gjort vissa åtgärder i form av att anläg-
ga stenmjölsgångar och spänger mellan 
Zakrisdal och Katrineberg. 

Vid Vänern ligger två små stugor och 
ett par pirar för fritidsbåtar. 

Bebyggelse
I planområdets sydvästra del, intill 
Vänern, ligger två mindre fritidshus 
med tillhörande uthus. Fritidshusen 
är i kommunal ägo men används för 
tillfället inte. 

I sydost, där vägen går över till Zakris-
dals verksamhetsområde, ligger en 
mindre byggnad som tillhört ammuni-
tionsfabriken, där explosiv vara tidiga-
re har förvarats. Byggnaden uppfördes 
1972.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I de nordöstra delarna av planområdet 
ligger rester efter Grundviken gård. 
Här finns en ekonomibyggnad med 
faluröd locklistpanel och naturstens-
grund. Bräddörrar och luckor är svarta 
och foder är vita med spetsiga avslut. 
Taket är belagt med sinuskorrigerad 
plåt. Ekonomibyggnaden är enligt kul-
turmiljöprogrammet (Karlstads kom-
mun) klassad som röd, det vill säga 
särskilt värdefull. Det kulturhistoriska 
värdet är främst kopplat till 1800-talets 
landeriverksamhet. Byggnaden är väl-
bevarad då den även fyllde en funktion 
i ammunitionsfabrikens verksamhet, 
som virkesupplag åt anläggningens 
snickeri. Utöver denna byggnad finns 
även rester av ytterligare en ekonomi-
byggnad kvar.  

Denna byggnad är en ladugårdsläm-
ning utan tak, men med kvarstående 
väggar murade av stora stenblock. Fa-
saderna har enligt uppgift tidigare varit 
klädda med träpanel. Lämningen är 
enligt kulturmiljöprogrammet klassad 
som blå, det vill säga den har ett visst 
kulturhistoriskt värde. Det kulturhisto-
riska värdet är även här främst kopplat 
till 1800-talets landeriverkamhet. 

Ladugårdslämningen är en länk till 
hur området brukades innan ammuni-
tionsfabriken på Zakrisdal etablerades. 
Byggnaden har idag en ruinkaraktär, 
men visar fortfarande på dess ur-
sprungliga användning och att området 
haft en lantlig användning. 

På platsen finns även en jordkällare 
och rester av den gamla trädgården, 
bland annat i form av fruktträd och 
bärbuskar. Rester finns även av en allé 
som ledde fram till gården. 
I områdets nordvästra del, intill kraft-
ledningen, ligger en liten privatägd 
stuga, Stenstugan. Stenstugan utgörs 
av en liten gårdsanläggning med 
bostadshus, några uthusbyggnader, en 
liten sommarstuga och en jordkällare. 

De flesta byggnaderna kring Stenstu-
gan är troligen uppförda i början av 
1900-talet (undantag är sommarstugan 
som troligen är från 1900-talets mitt). 
Till byggnaderna har man använt 
tidstypiska och traditionella material; 
trä, natursten och tegel, linoljefärg och 
slamfärg. Det kulturhistoriska värdet 
ligger i hela gårdsanläggningen (Kul-
turmiljöutredning, Värmlands museum 
2009) snarare än i de enskilda byggna-
derna. Miljön har en bibehållen karak-
tär med byggnader som smälter väl in i 
naturen och underordnar sig den. 

Ekonomibyggnad från Grundviken gård.

Rester från trädgården vid Grundviken gård.
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Kartan visar områden med övriga kulturhistoriska lämningar och byggnader med kulturhistoriskt värde.  

Kulturhistoriska lämningar
För programområdet har kulturmil-
jöutredningar gjorts av Värmlands 
Museum under åren 2008 och 2009. 

Ett antal kulturhistoriska lämningar 
påträffades inom programområdet och 
i slänten upp mot Månsberget strax 
norr om programområdet. Fynden 
inom programområdet utgör inte 
fornlämningar utan klassas som övriga 
kulturhistoriska lämningar som inte 
omfattas av skydd enligt kulturmin-
neslagen. Men lämningarna utgör spår 
och markörer i landskapet som berät-
tar om de aktiviteter som förekommit i 
området under historisk tid.  

Inom programområdet finns få spår av 
1800-talets agrara landskap och dessa 
utgörs i huvudsak av igenväxande 
åkermark samt enstaka stengärdsgår-
dar. 

I de sydvästra delarna av programom-
rådet påträffades ett antal lämningar 
bestående av husgrunder, spismursrö-
sen, mindre matkällare och terrasser. 
Merparten av dessa utgör lämningar 
efter ett sommarstugeområde från 
1930-1940-talen. 

Under kraftledningsgatan påträffades 
husgrunden efter landeriet Katrineberg 
och i dess närhet påträffades stengär-
desgårdar som kan kopplas till åker-
bruket från 1800-talet och 1900-talets 
första hälft. 

I anslutning till tidigare Zakrisdalsver-
kens tidigare aktivitetsområde påträffa-
des en bunker med tillhörande löpgrav. 
Bunkern berättar om orostider och 
behovet av ett närförsvar av ammuni-
tionsfabriken. 

Inom och i direkt anslutning till pro-
gramområdet, vid Månsbergets sydväs-
tra sluttning, finns kulturhistoriska
lämningar från ett mindre stenbrott 
som går att koppla till 1900-talets för-
sta hälft, då det fanns ett mindre lokalt 
stenhuggeri i området. Stenhuggeriet 
tros ha tillverkat bland annat gatsten
till Karlstads gator och torg.

Stenstugan
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Åkerholme

Våtmarksområde i syd som tillgängliggjorts  
med spänger.

Mark och natur
Planområdet består till största delen 
av skogsmark. En bäck, Grundviks-
bäcken, rinner genom området från 
Ullebergsleden mot Vänern. Marken 
runt bäcken består av öppen mark 
samt igenväxande åkermark. Vid 
platsen där gården Grundviken legat 
finns rester av trädgården, i form av 
trädgårdsväxter och fruktträd. Vägen 
fram till gården kantades av en allé. 
Enstaka äldre träd som utgör rester av 
allén finns kvar men är relativt svåra 
att urskilja på grund av att det tidigare 
öppna landskapet till viss del växt igen. 

Naturvärden
Inom programområdet finns ett skogs-
bestånd som (med några undantag) har 
generellt höga naturvärden. Efter-
som området tidigare har fungerat 
som skyddsområde till den före detta 
ammunitionsfabriken, så har inget 
traditionellt skogsbruk skett inom om-
rådet. Frånvaron av normal skogssköt-
sel, som återkommande gallringar mm, 
har gjort att flera av de äldre skogarna 
uppvisar karaktärer och strukturer som 
idag är ovanliga i produktionsskog. 

Enligt Skogsstyrelsens inventering 
(Skogsstyrelsen Rapport, 2012-10-15) 
bedöms de äldre skogsbestånden sam-
mantaget vara av den karaktären att 
de kan betraktas som skogsbiologiska 
värdekärnor1. 

Inom programområdet finns också 
flera rödlistade och skyddsvärda arter 
knutna till olika typer av naturmiljöer. 

Här beskrivs kortfattat naturvärdena 
inom programområdet. För utförligare 
beskrivning av befintliga naturvärden 
och skyddsvärda arter, se tillhörande 
rapporter samt miljökonsekvensbe-
skrivningen. 

Generellt biotopskydd
Inom programområdet finns några 
landskapselement som omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt miljö-
balken, MB 7 kap 11 §:

• En åkerholme som finns inom 
programområdets östra gräns 
inom nyckelbiotop F (se karta på 
nästa sida). 

• Del av Grundviksbäcken, som 
rinner genom öppen gräsmark,  
och öppna diken inom före detta 
åkermark.

• Det finns träd kvar från den allé 
som ledde fram till gamla Grund-
vikens gård. Denna klassas fortfa-
rande som en allé och omfattas av 
det generella biotopskyddet.

Nyckelbiotoper 
Inom Katrineberg finns det åtta 
nyckelbiotoper av varierande karaktär 
(Skogsstyrelsens rapporter, 2013-
11-05, 2012-10-15 och 2009-03-02, 
Skogsstyrelsen 2015-03-23.) En 

1 En skogsbiologisk värdekärna är ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller 
för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. 
I första hand avses ett område som med avseende på beståndsstruktur och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda 
arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en given delmängd. (Skogsstyrelsens beskrivning)

nyckelbiotop är ur naturvårdssynpunkt 
en särskilt skyddsvärd miljö (biotop), 
där det finns eller kan förväntas finnas 
rödlistade arter. Nyckelbiotoper har 
egenskaper som gör att de har en 
nyckelroll för missgynnade och hotade 
djur och växter. Nyckelbiotopklassning 
utgör inget lagstadgat skydd.

Kartan på nästa sida visar var nyckel-
biotoperna inom Katrineberg är.

A. Två olika nyckelbiotoper, en al-
sumpskog och en strandskog. Det är 
fuktiga områden med gott om död ved 
i olika former. I området har signa-
larten stekelbock påträffats samt den 
fridlysta arten nattviol.

B. Två nyckelbiotoper, en barrbland-
skog med ståndortsvariationer och 
inslag av hällar, gläntor och små kärr. 
Här återfinns de rödlistade arterna 
tallticka och svart taggsvamp samt 
flertalet signalarter. Här finns även ett 
lövträdsdominerat område på före det-

Rester av allén som ledde fram till Grundvikens 
gård.

Hällmarksskog
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ta kulturmark. Den lövträdsdominera-
de nyckelbiotopen utgör en avvikande 
skogstyp i området och viktig för 
hålbyggande arter och arter kopplade 
till lövträd och död ved. Signalarterna 
rävticka och scharlakanskål har påträf-
fats i området.

C. Alsumpskog med mycket död ved 
och högstubbar. Rikligt med ormbun-
kar. Sumpskogen utgör häckningsmiljö 
för mindre hackspett och det är en 
viktig reproduktionslokal för groddjur. 
I området har den rödlistade arten 
mindre hackspett samt signalarten 
rostfläck påträffats. 

D. Hällmarkstallskog med äldre grova 
tallar på cirka 200 år.

E. Hällmarkstallskog med inslag av 
gamla tallar och öppna hällar som 
ger karaktär. Storblockigt. De röd-
listade arterna mottaggsvamp och 
dropptaggsvamp samt signalarterna 
bronshjon och vedticka har påträffats 
i området. Många befintliga motions-
spår och stigar.

F. Åkerholme med stor variation i 
trädslag och trädåldrar. Mycket död 
ved och högstubbar. Rik förekomst 
av vedsvampar. Signalarterna rävticka, 
myskbock, och barkticka har påträffats 
i området.

G. Äldre barrblandskog med gamla 
tallar och lövträd. Blockrikt eller stor-
blockigt.

Karta som översiktligt visar befintliga naturvärden. Nyckelbiotoper (A-G). Övrigt (1-7).

A

B

C

D

E

F

G

2

34
5

6
7

1

Övrigt
1. Lövskog
2. Öppna marker, före detta åkermark 
som växt igen, viktiga blommande 
marker potentiellt födosök för vildbin 
och för fladdermöss. 
3. Öppen damm, grova lövträd och 
äldre trädgårdsväxter från Grundvi-
kens gård. 
4. Grova gamla lövträd och gamla 
tallar. 
5. Grova lövträd, grova gamla tallar 
flerskiktad barrblandskog.
6. Talldominerad skog med inslag av 
hällar, gamla tallar och solluckor.
7. Gamla, grova, solexponerade tallar. 
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Fågelliv och fladdermöss
Flera skyddsvärda fåglar har observe-
rats i eller i närheten av programom-
rådet, till exempel mindre hackspett, 
duvhök, drillsnäppa, brun kärrhök, 
trastsångare och lärkfalk. För närma-
re beskrivning hänvisas till tidigare 
utredningar (Ekologigruppen 2015, 
DM Naturvård 2015, Furulund Natur 
2016) och planprogrammets miljökon-
sekvensbeskrivning. 

En inventering av fladdermöss har 
också gjorts i samband med tidigare 
planarbete (Ecocom 2016). Nio arter 
av fladdermöss påträffades inom det 
dåvarande planområdet. Det var speci-
ellt ett område i söder, inne i viken och 
alsumpskogen, som visade sig vara en 
viktig lokal för fladdermöss, med äldre 
och döende träd och sannolikt även 
hålträd som fungerar som koloniloka-
ler. Men även de öppna gräsmarkerna 
i norr.

Groddjur
2011 genomförde Karlstads kom-
mun en inventering av tre småvatten 
inom ramen för planprogrammet för 
Grundviken. I samtliga småvatten 
hittades mindre vattensalamander. 
Dammarna är utpekade i kartan intill. 
I dammen vid Grundvikens gård fö-
rekommer också Ruda vilket påverkar 
förekomsten av groddjur negativt. En 
åkergroda påträffades vid groddjur-

sinventeringen 2016 (Sweco) inom 
nyckelbiotop A.

Ål, gös och yrkesfisket
Längs den östra kustremsan av Katt-
fjorden är ett stort lekområde för gös, 
d.v.s. mellan Ikea och Dingelsundet. 
Övriga delar av Kattfjorden är för 
djupa. Gösen trivs bäst vid grusbotten, 
vilket gör att den troligen inte uppehål-
ler sig så långt in i Grundviken (som 
består av mjuk botten och mycket 
vass) utan passerar förbi. Området är 
inte utpekat som fredningsområde för 
lek, när det gäller gösen. 

Grundviken har under många år 
utgjort en huvudlokal för utsättning av 
glasål eftersom den har ansetts ha goda 
förutsättningar för dess uppväxt. 
Undersökning och provfiske av ål 
gjordes i samband med detaljplan för 
Katrineberg för att utvärdera platsens 
faktiska betydelse som uppväxtområde 
för ål (Sweco 2012). Bäst lokal för ål 
visade sig vara inne i Grundviken (se 
karta, sid 12).

Värdefulla träd
Inom programområdet finns några 
värdefulla träd, utpekade av Länssty-
relsen, vilka ligger intill resterna av 
Grundvikens gård. Det är 6 popplar, 
som är rester av en allé, en större sälg 
och en stor tall som är karaktärsgivan-
de och en björk. 

Spridningssamband
Inom programområdet finns många 
äldre tallar och barrskog vilka fungerar 
som en viktig livsmiljö och länk för 
många arter knutna till den här typen 
av miljöer. De äldre tallarna inom 
Katrineberg fungerar som en viktig 
länk mellan Hammarö, Sörmon och 
I2. Ett sekundärt spridningssamband 
löper även i nord-sydlig riktning över 
Grundviken och knyter samman 
viktiga livsmiljöer i Eriksberg och 
Zakrisdal. 

Sumpskogarna kring Zakrisdal och 
Grundviken är också en viktig knut-
punkt mellan livsmiljöer för groddjur. 
Även för vildbin finns en spridnings-
korridor genom området. De nyttjar 
troligtvis kraftledningsgatan och fälten 
norr om Zakrisdal för födosök, och 
skogsbrynen som boplatser (Ekolo-
gigruppen 2016)

Rekreations- och lekvärden
Förutom de naturvärden som finns 
inom planområdet så finns det också 
rekreationsvärden inom området med 
välanvända stigar, ridstigar, anlagda 
spänger mot Zakrisdalsudden, utsikt 
över Vänern och kontakt med vattnet. 
Det finns idag också ett tydlig prome-
nadstråk från Ullebergsvägen i norr till 
Vänern i söder genom programområ-
dets östra del.   

Den halvöppna karaktären i nordost med promenadstig har höga rekreationsvärden. Mindre sandstrand intill Vänern i söder.



14 |                 PLANPROGRAM KATRINEBERG

Det finns inga allmänna lekplatser, 
idrottsytor eller andra ytor för spontan 
lek inom eller i närheten av program-
området. Däremot erbjuder skogen i 
sig stora lekvärden.

Topografi och geotekniska förhål-
landen
I de norra delarna av programområ-
det ligger en höjd. Från denna höjd 
sluttar marken ner mot bäcken samt 
Vänern. Högsta punkten inom plan-
området är cirka +65 meter över havet 
och lågpunkten inom området är vid 
bäckens mynning, cirka +44 meter 
över havet (Vänerns strandlinje, med 
naturliga variationer), vilket innebär en 
höjdskillnad på cirka 20 meter inom 
programområdet. 

Området består till stora delar av berg 
i dagen samt tunt jordtäcke på berg, 
men även en del morän. De låglänta 
områdena vid bäcken består av lera. 

Trafik
Biltrafik och gatumiljö
Inom programområdet finns idag inga 
gator och ingen trafik. Det finns en 
mindre väg som leder från Zakrisdals 
verksamhetsområde mot de befint-
liga båtpirarna och de två före detta 
fritidshusen. Ett stängsel stänger dock 
av denna väg, så att det för allmänhet-
en inte går att ta sig in i området den 
vägen. 

Från Zakrisdals verksamhetsområde 
har en allékantad mindre väg lett fram 
till gården Grundviken. Vägen går inte 
att nyttja idag då även den är avstängd 
med stängsel. Vägen är delvis igenväxt. 
För Zakrisdals verksamhetsområde på-
går detaljplanläggning i syfte att ersätta 
verksamheter med bostadsbebyggelse. 
Detta innebär att stängslet på sikt tas 
bort och att gatorna kan öppnas för 
allmän trafik och förlängas in till och 
genom programområdet. 

Området angränsar i öster mot Ulle-
bergsleden, som har cirka 7000 fordon 
(ÅDT). I höjd med Gräsdalsgatan 

planeras en ny cirkulationsplats anläg-
gas. Från denna cirkulationsplats är det 
möjligt att ansluta programområdet. 

Mot norr ansluter programområdet 
till handelsområdet Bergvik. Samtliga 
vägar inom handelsområdet är enskilda 
(vägsamfällighet). Kommunen bedö-
mer att det inte är möjligt att ansluta 
en ny allmän gata med blandtrafik 
till en vägsamfällighet. En anslutning 
förutsätter att gatan övergår till att 
vara en allmän gata. Även Bergviks 
villaområde i väster har enskilda vägar 
vilket försvårar möjligheten att koppla 
samman områdena med nya allmänna 
gator med biltrafik. En dialog behö-
ver föras med berörda fastighetsägare 
inom, och i anslutning till programom-
rådet under kommande detaljplanear-
bete.

Både Bergviks villaområde och handel-
sområdet ansluter till Bergviksvägen, 
vilken är en kommunal gata med cirka 
15 000 fordon/årsmedeldygn. 

Bergviksvägen och Ullebergsleden 
ansluter till E18 via Hultsbergsmotet.

Gång och cykel
Inom programområdet finns endast 
stigar och enklare gångstråk. I närom-
rådet finns det idag begränsade möj-
ligheter att röra sig som gående och 
cyklist. Detta då vägnätet utgörs av 
vägar och leder anpassade för biltrafik 
och då flera av de omgivande verksam-
heterna är storskaliga och slutna.

Gång- och cykelbanor finns delvis 
utbyggt i närområdet, t.ex längs Berg-
viksvägen, Gräsdalsvägen, Zakrisdals-
vägen och Hagalundsvägen.

Gång- och cykelbana planeras längs 
med Ullebergsleden från Bergviks-
rondellen i norr till Skoghallsvägen i 
söder. Gång- och cykelbanan planeras 
fortsätta över älven via den planerade 
Kartbergsbron till den planerade nya 
stadsdelen Jakobsberg. 

Kollektivtrafik
Ingen kollektivtrafik angör i dagsläget 
programområdet. Kollektivtrafiken i 
närområdet utgörs idag av Karlstads-
buss baslinje 1 som trafikerar Skut-
berget – Campus samt baslinje 4 som 
trafikerar Bergvik – Stockfallet. Båda 
linjerna angör Bergviksvägen och har 
20-minuterstrafik under vardagar. Linje 
4 angör även korsningen Gräsdalsga-
tan-Axgatan. Baslinje 7 angör Zakris-
dals södra port (söder om program-
området) och trafikerar Orrholmen 
– Zakrisdal med 20-minuterstrafik. 
Länstrafiken har också passerande 
linjer via Bergviksvägen.

Ett BRT-inspirerat busstråk (Karl-
stadsstråket) är under utredning och 
kan komma att trafikera programom-
rådet på sikt. Vid planläggning ska 
strukturen möjliggöra för ett sådant 
snabbusstråk.

Service
Offentlig service 
I närområdet finns skola inom 
Gruvlyckan (Engelska skolan) och 
Hultsberg (Hultsbergsskolan). I östra 
Zakrisdal finns planer på att bygga 
en ny grundskola (åk F-6) för att 
försörja den nya bebyggelsen inom 
Katrineberg, Zakrisdal, Dingesundet, 
Ulleberg, Gruvlyckan och Gräsdalen. 
En förstudie och lokaliseringsutred-
ning har även påbörjats för att hitta en 
lämplig plats för en ny central högsta-
dieskola (åk 7–9) där kommunen kan 
möta den prognostiserade ökningen av 
tillkommande högstadieelever.

Närmsta förskola finns idag cirka en 
kilometer utanför planområdet, på 
Zakrisdal. Förskolan har inte kapacitet 
för att försörja ett nytt bostadsområde. 
Förskolebehovet bör omhändertas 
inom programområdet.

Inom Zakrisdal finns även ett vårdbo-
ende. Det ligger ca 1 km från progra-
mområdet. 
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Kommersiell service
Närmaste kommersiella service finns 
idag inom Bergviks handelsområde, 
kvarteret Riksdalern och Gräsdalen, 
som alla angränsar till planområdet. 

Ytterligare service finns i Karlstads 
centrum, knappt 5 km från program-
området.

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten
Vatten- och spillvattenledningar är 
inte utbyggda inom programområdet. 
Ledningsnätet är utbyggt till omgivan-
de stadsdelar som Gräsdalen, Zakrisdal 
och Bergvik. Området är tänkt att 
ansluta till vattennätet genom de ovan 
nämnda stadsdelarna medan spill-
vattennätet i första hand är möjligt att 
ansluta mot Gräsdalen med en förbin-
delsepunkt intill Ullebergsleden i höjd 
med planerad ny cirkulationsplats.

För hantering av spillvatten inom pro-
gramområdet ska självfall eftersträvas 
i syfte att minska behovet av pumpsta-
tioner. 

Huvuddelen av allt spillvatten från 
Katrineberg ska avledas till befintligt 
huvudledningsnät vid södra Romstad, 
via Gräsdalen, för vidare avledande till 
Sjöstads avloppsreningsverk. Enligt 
FÖP Västkust ska ett dagvattensepare-
ringsprojekt genomföras för att frigöra 
kapacitet i spillvattenledningarna i be-
fintliga bostadsområden från Romstad 
till centrum. Detta ska ske genom att 
avleda dagvattnet till dagvattennätet 
eller infiltrera dagvatten inom fastighe-
ten. Genomförandet av dagvattensepa-
reringen nedströms i nätet måste ske 
innan eller parallellt med utbyggnaden 
av de olika stadsutvecklingsområdena. 
Ett utjämningsmagasin planeras även 
vid södra Romstad i syfte att motverka 
bräddningar ur spillvattennätet. 

Dagvatten
Större delen av programområdets 
dagvatten rinner idag mot Grundviks-
bäcken som löper parallellt med pro-
gramområdets östra gräns. Inom pro-
gramområdet finns fuktiga partier där 
överskott av vatten samlas. Områdets 
nuvarande karaktär med naturmark, 
skog och igenväxt åkermark innebär en 
låg avrinningskoefficient vilket gör att 
dagvattenavrinningen idag är långsam. 

Grundviksbäcken har sitt utlopp i 
Grundviken som ingår i Kattfjorden i 
Vänern. Kattfjorden är skyddad som 
ett vatttenskyddsområde för dricksvat-
tenförsörjning. I Randviken, ca 7 km 
väster om Katrineberg, sker uttag av 
råvatten för produktion av dricksvat-
ten till Karlstad och Hammarö med 
närområden.

Kattfjorden har klassats till måttlig 
ekologisk status. Klassningen baseras 
på problem med bottenfauna och 
avvikelse i vattenståndets förändrings-
takt. Kattfjorden uppnår ej god kemisk 
status på grund av att gränsvärdet för 
kvicksilver (Hg) och bromerade flam-
skyddsmedel (PBDE) överskreds vid 
analyser av bland annat abborre, lax 
och öring i Vänern.
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Analys
För Katrineberg har en stadsbildsana-
lys gjorts. Analysen är ett hjälpmedel i 
planeringsarbetet. Denna stadsbildsa-
nalys grundar sig i Kevin Lynchs me-
tod. Analysen fokuserar på de fysiska 
elementen i staden och människors 
upplevelse av staden. Lynchs metod 
utgår ifrån fem grundelement som 
hjälper till att förklara hur människor 
upplever och orienterar sig i staden 
och på så sätt skapar en visuell bild av 
den. Kevin Lynchs fem grundelement 
är stråk, gränser, enhetliga områden, 
knutpunkter och landmärken. Den-
na analys innehåller även inslag av 
landskapsanalys på grund av områdets 
karaktär. 

Analysmetoden är ett sätt att hitta både 
kvalitéer och brister i stadsstrukturen. 
Att identifiera och åtgärda sådana 
brister kan förhoppningsvis leda till en 
tryggare, mer lättorienterad stad med 
starkare identitet. Lika viktigt är det att 
bevara och förstärka de kvalitéer som 
finns i stads/-landskapsstrukturen.

Resultat stadsbildsanalys
Området, som till stor del består av 
skog med upptrampade stigar, saknar 
idag tydliga förbindelser till kringlig-
gande områden. Inom området finns 
kvalitéer i form av Vänerstrand och 
skog med höga rekreationsvärden. 
Området har också nära till service i 
viss uträckning (Bergviks Köpcentrum 
mm). Avståndet till Karlstads Centrum 
är ca 5 km och det finns goda möjlig-
heter för transport med såväl bil som 
buss. Det planerade snabbusstråket 
(BRT-stråket), byggnation av Kart-
bergsbron och utbyggnad av cykelnätet 
längs Ullebergsleden har stor betydelse 
för framtida tillgänglighet till området. 

Att åstadkomma ett sammankopplat 
gatunät som hänger samman med in-
tilliggande områden och målpunkter är 
den största utmaningen och den vikti-
gaste faktorn för att uppnå en attraktiv 
stadsdel inom Katrineberg. 

Koppling till Zakrisdal 
Katrineberg angränsar till det före 
detta militära området Zakrisdal som 
ännu är instängslat och vars gatustruk-
tur inte är sammankopplad med 
omgivningen. Området utgör därmed 
en barriär i sydlig och östlig riktning 
från Katrineberg. Delar av Zakrisdal 
planeras omvandlas till bostadsområde 
vilket innebär möjlighet att förbättra 
tillgängligheten genom området. 

Koppling till villaområdet
Katrineberg angränsar även till 
Bergviks sommastugeområde/villa-
område som enbart har koppling till 
Katrineberg genom skogsstigar. Även 
Zakrisdals villaområde, strax söder om 
Katrineberg, har svaga förbindelser till 
Katrineberg, främst genom spänger. 

För att bättre knyta samman bostads-
områdena Bergvik, Zakrisdal och 
Katrineberg bör i första hand cykel- 
och promenadstråk byggas ut längs 
Vänerstranden. Ett gatunät för samtli-
ga trafikslag (bil, buss, gående, cyklis-
ter) bör utvecklas utanför strandzonen 

där strukturen utgår ifrån två tydliga 
huvudstråk. Ett i nordsydlig riktning 
som binder samman Bergviks Köpcen-
trum med Katrineberg, Zakrisdal och 
Bellevue. Det andra stråket bör utgå 
ifrån en öst-västlig riktning som binder 
samman Bergviks Köpcentrum med 
Månsberget, Katrineberg, Gräsdalen 
och Ulleberg. Båda stråken ansluter till 
Ullebergsleden som på sikt förlängs 
över älven mot Jakobsberg. Norrut 
ansluter Ullebergsleden till E18.

Koppling mot handelsområdet
Även norrut möter Katrineberg barri-
ärer i form av storskaliga handelsom-
råden orienterade mot E18 och även 
stora nivåskillnader. I samband med en 
eventuell utbyggnad av handelsområ-
det Bergvik/Månsberget finns möj-
ligheter att skapa entréer till handel-
sområdena söderifrån via en ny gata. 
Att gatans utformning anpassas till en 
mänsklig skala tillgängligt för gående 
och cyklister är en viktig förutsättning.

Orienterbarhet
De omgivande barriärerna innebär att 
området är isolerat från omgivning-
en och inga tydliga entrévägar finns 
idag. Även inom området finns få 
element att orientera sig efter. Rester 
av Grundvikens gård är ett landmärke 
inom området medan strandzonen 
och kraftledningsgatan utgör gränser 
som är naturliga att orientera sig efter. 
Villaområdena är tydliga enhetliga 
områden som också bidrar till orienter-
barheten, liksom till viss del Bergviks 
Köpcentrum. Orienterbarheten både 
till och inom området är nödvändig 
att medvetet förbättra. Element som 
hjälper oss att orientera i en stad är 
t.ex. tydliga stråk och knutpunkter, 
landmärken i form av byggnader eller 
annat som utmärker sig och gärna syns 
på håll, områden med enhetlig karaktär 
eller funktion som är tydligt avgränsa-
de från varandra. Stadsstrukturen som 
bör eftersträvas här är ett samman-
hängande stadsområde med gaturum 
som kantas av bebyggelse och entréer 
mot gatan.
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Stig genom öppet landskapsrum

Stängsel mot Zakrisdals fd Ammunitionsfabrik.

Vänerstranden

Målpunkter
Utöver ett sammanhängande, trafiksä-
kert gatunät och orienterbarheten till 
och inom området är det nödvändigt 
att skapa fler kvalitativa lokala mål-
punkter för mänskliga möten. 

Strandzonen har stor potential och bör 
nyttjas. En strandpromenad och minst 
två platser för vistelse och aktivitet bör 
anläggas. På grund av strandskyddet 
ligger detta relativt långt bort från där 
ny bebyggelse kan planeras. Därför 
behövs andra typer av mötesplatser 
i direkt anslutning till ny bebyggelse, 
t.ex en större park och ett torg. 

Befintliga kvalitéer
De stora kvalitéerna med området idag 
och som behöver bevaras och förstär-
kas för att skapa en kvalitativ boende-
miljö är de höga rekreationsvärdena 
i skogen och Vänerstranden. Det här 
är ett av få ställen längs med Vänern, 
inom Karlstads tätort, som är offent-
ligt tillgänglig vilket ska värnas och 
förstärkas med bättre tillgänglighet och 
målpunkter. Upptrampade stigar i skog 
med höga rekreationsvärden bör beva-
ras i så stor utsträckning som möjligt 
och i vissa fall förstärkas eller komplet-
teras. I andra delar är det oundvikligt 
att ersätta stigarna med gator. I öster 
finns även ett öppet landskapsrum 
med rekreationsvärden. Det öppna 
landskapet kan vara lämpligt att nyttja 
som park med dagvattenfunktioner.
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• Utveckla ett trafiksäkert, 
lättorienterat och tydligt 
trafiknät som ansluter till 
intilliggande bostadsområ-
den, arbetsplatser, service 
och andra målpunkter. 
Åtgärder både inom och 
utanför programområdet 
är nödvändiga. 

• Utveckla en strandpro-
menad som förbinder 
bostadsområdena Bergvik, 
Katrineberg och Zakrisdal. 

• Utveckla lättillgängliga 
platser nära vattnet för 
bad, möten och aktivitet. 

• Skapa nya kvalitativa urba-
na platser (park och torg) 
för möten och vistelse.  

• Ge plats för gående och 
cyklister i gatunätet. 

• Förbered för snabbusstråk. 

• Bostadsbebyggelsen ska ut-
göra ett sammanhängande 
stadsområde med gaturum 
som kantas av bebyggelse 
och entréer mot gatan. 

• Bevara naturområden 
med höga natur- och 
rekreationsvärden och gör 
dem lättillgängliga för de 
boende i närheten, försko-
lor och allmänheten. Skapa 
tydliga naturentréer. 

• Inom naturmarken ska 
satsningar göras för att 
stärka friluftslivet samt öka 
tillgängligheten till Vänern 
och dess strand. 
 

Sammanfattning av slutsatser 
Följande är nödvändiga åtgärder för att möjliggöra ett attraktivt bostadsområde i Katrineberg:
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Förslag
Övergripande struktur 
Två sammanbindande stråk
Förslaget bygger på en idé om ett tyd-
ligt stråk i nordsydlig riktning som bin-
der samman bostadsområdet Zakrisdal 
med handelsområdet Bergvik. Stråket 
kantas av sammanhållen ny bebyggelse 
hela vägen från söder till norr. Mitt på 
stråket ansluts en koppling mot Gräs-
dalen i öster. Även detta östvästliga 
stråk kantas av sammanhållen bebyg-
gelse. Stråkens korsningspunkt utgör 
stadsdelscentrum där service eller 
lokaler i någon form kan vara möjligt. 

Bebyggelsestrukturen utgår ifrån ett 
sammanhängande gatunät med bra 
kopplingar till omgivande stadsdelar 
för såväl gående, cyklister, bussresenä-
rer och personbilar.

Lättillgänglig skog och strand
Bebyggelsens placering har anpassats 
efter de höga natur- och rekreations-
värden som finns i området. För 
att skogen ska vara lättillgänglig för 
allmänheten och boende i området 
anläggs tydliga naturentréer. Ett flertal 
släpp i bebyggelsestrukturen föreslås 
i strategiska lägen där spridningssam-
band kan gynnas och där promenads-
tigar kan anläggas och knytas samman 
med befintliga stigar. Inom naturmar-
ken föreslås satsningar för att stärka 
rekreationsvärdet. Det finns också 
förutsättningar att i kvarteren åstad-
komma gröna innergårdar med en hög 
närvaro av natur.

Aktiviteter vid Vänern
Hela strandzonen lämnas i princip 
obebyggd, men i syfte att stärka fri-
luftslivet och öka tillgängligheten till 
Vänern och dess strand föreslås ett an-
tal åtgärder i strandzonen. T.ex. en för-
bättrad väg till stranden, en badplats, 
lekredskap, promenadspänger och 
upprustning av befintlig småbåtshamn. 
Även t.ex ett kallbadhus skulle kunna 
vara möjligt att uppföra på platsen.

Multifunktionell park
I området föreslås också rekreations-
ytor av mer anlagd karaktär. Längs 
med Grundviksbäcken, söder om 
planerad bebyggelse, behöver ytor 
avsättas för dagvattenhantering. Detta 
föreslås utformas med en parkkaraktär 
där även gott om utrymme för lek och 
rekreation finns. Parkstråket som löper 
från Gräsdalen i öster mot Vänern i 
väster utgör också gränsen mellan två 
stadsutvecklingsområden. Parken kom-
mer att ha en viktig funktion för att 
sammanlänka bostadsområdena med 
varandra. Parken kan också, tillsam-
mans med mötesplatser och aktiviteter 
vid Vänerstranden, bli ett besöksmål 
för övriga Karlstadsbor.
 
Sammanhållen bebyggelse i 
mänsklig skala  
Att åstadkomma ett sammanhängande 
stadsområde är viktigt för att området 
ska upplevas både tryggt och orienter-
bart. Som huvudprincip föreslås därför 
rutnätskvarter där bebyggelse placeras 
i kvartersgräns mot omgivande gator. 
Bebyggelsen kan variera i skala mellan 
två till sex våningar och kvarteren kan 
variera i grad av öppenhet och sluten-
het. Där de två stråken möts föreslås 
bebyggelsen vara som högst och tätast. 
I stråkens ytterkanter kan bebyggelsen 
ha en lägre skala och en mer öppen 
kvartersform. Bebyggelse och gaturum 
ska efterstäva en mänsklig skala där 
täthet uppnås utan fristående höghus.

I norr möter stadsdelen ett mer 
storskaligt handelsområde. Att sam-
manhållen bebyggelse finns längs hela 
stråkets sträcka är av stor betydelse. 
Bebyggelsen längst norrut föreslås 
utöver bostäder även kunna användas 
som kontor, verksamheter. Byggnader-
na här kan ha en något högre skala för 
att utgöra en övergång mellan det nya 
bostadsområdet och handelsområdet. 

Hållbart resande
För att främja ett hållbart resande ska 
gator gestaltas för att främja gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Det nord-
sydliga stråket förbereds för att trafi-
keras av snabbuss (Karlstadsstråket). 
Hållplatsläge för snabbussen föreslås 
placeras centralt inom stadsdelen. 

Åtgärder kommer även behöva göras i 
det omgivande vägnätet för att förbätt-
ra förutsättningarna att välja hållbara 
transportsätt. Att bygga Kartbergs-
bron och att anlägga gång- och cykel-
banor längs Ullebergsleden är exempel 
på sådana åtgärder.  

Inom området kan det även vara 
lämpligt att anlägga ett parkeringshus 
eller mobilitetscenter. Detta i syfte att 
åstadkomma gröna innergårdar vilket 
försvåras om garage eller markpar-
kering ska anordnas inom respektive 
kvarter. Att privatbilar inte förvaras 
i direkt anslutning till bostaden ger 
också konkurrensfördelar till ett mer 
hållbart resande. 
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Exempel på hur bebyggelse kan placeras inom ramen för den strukturplan som föreslås i programmet. Annan utformning och placering är möjlig.

Illustrationsplan Katrineberg
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Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen utgår ifrån två 
huvudstråk genom området. De båda 
stråken kantas av sammanhållen be-
byggelse. Runt stråken delas marken in 
i kvarter som bildar en rutnätsstruktur. 
Bebyggelsen placeras mot fastighets-
gräns och kvarteren omges av gator 
som bildar ett sammanhängande 
gatunät.

Kvarteren kan rymma en variation av 
bebyggelsetyper vad gäller skala, grad 
av öppenhet och slutenhet, utformning 
och karaktär. Programmets inriktning 
är dock att en högre bebyggelse med 
slutna kvarter är lämplig i områdets 
centrala delar där de två huvudstråken 
möts. I dessa kvarter bör bottenvå-
ningar anpassas för lokaler genom 
förhöjd takhöjd och en öppen gestalt-
ning mot gatan. 

Längre bort från områdets centrum-
punkt föreslås bebyggelsen vara lägre 
och en mer öppen kvartersstruktur kan 
vara lämplig. Enbostadshus (radhus, 
parhus och villor) föreslås i huvudsak 
ett kvarter bort från huvudstråken.

Bebyggelse och gaturum ska efterstäva 
en mänsklig skala där täthet uppnås 
utan fristående höghus och storska-
lig bebyggelse. I områdets centrala 
delar föreslås bebyggelse i upp till sex 
våningar. Byggnadshöjderna föreslås 
successivt trappas ner mot områdets 
ytterkanter där bebyggelse i två till fyra 
våningar föreslås.

Flerbostadshus föreslås i huvudsak 
placeras i en sluten kvartersform mot 
omgivande gator för att åstadkomma 
trygga och stadsmässiga gator och för 
att åstadkomma tydliga användbara 
innergårdar. Mot omgivande skog och 
parkområden kan kvarteret dock med 
fördel vara mer öppna för att ta tillvara 
dessa kvalitéer.  

I programområdets norra del möter 
den nya stadsdelen Bergviks handels-
område med en mer storskalig bebyg-
gelse. Området kantas av en bergsskär-
ning i öster och en våtmark i väster 
vilket är utmanande förutsättningar 
för att åstadkomma attraktiva bostads-
miljöer. Då det är av stor vikt att det 
finns sammanhållen bebyggelse längs 
hela stråket föreslås marken utöver 
bostäder även kunna bebyggas med 
kontor eller verksamheter. Området 
kan också vara aktuellt för ett parke-
ringshus/mobilitetshus beroende på 
vilken parkeringslösning som väljs för 
boendeparkering.

Även denna bebyggelse ska placeras 
med fasad i gatuliv men kan med för-
del utformas i en något högre skala för 
att kunna utgöra en övergång mellan 
det nya bostadsområdet och handels-
området.

Inom vissa bostadskvarter behöver 
nivåskillnader hanteras. I dessa fall ska 
det särskilt studeras hur nivåskillnaden 
kan tas upp inom kvarteret för att und-
vika bergsskärningar och slänter mot 
allmän plats.

Två kvarter avses avsättas för försko-
leverksamheter. Förskolebyggnaderna 
föreslås uppföras i två våningar för 
att hushålla med marken och spara 
gårdsutrymme för lek. Byggnaderna 
kan ha en friare placering men att 
minst en byggnadsdel är placerad mot 
gatan är önskvärt för upplevelsen av 
gaturummet.

FÖRSLAG

(Bilderna är exempel på möjliga typer av  
bebyggelse inom programområdet.)

Radhus med en stram, urban karaktär.

Radhus med trädgård mot parkstråk med  
dagvattenhantering. 

Flerbostadshus i låg men tät skala. 

Flerbostadshus i större skala, placerad i gatuliv. 
Arkitekt och foto: Kjellander SjöbergExempel på hur bebyggelse kan placeras inom ramen för den strukturplan som föreslås i programmet. Annan utformning och placering är möjlig.
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behöva planläggas mellan bostadskvar-
teren eller mellan de enskilda villafast-
igheterna. 

Inom naturmarken bevaras också olika 
kulturhistoriska lämningar, som kan 
lyftas fram mer och synliggöras för 
att förmedla platsens historia. Även 
befintliga skyltar längs motionsspåret 
kan vara intressanta att spara. 

Förutom att ha goda motions- och 
rekreationsspår inom programom-
rådet, som är lättillgängliga för de 
närboende så är det viktigt att det finns 
en koppling ut mot omkringliggande 
rekreationsstråk.

Utanför programområdet, i nordost, 
finns fina promenadslingor inom 
Gruvlyckan och Gräsdalen som före-
slås bindas samman med de i Katri-
neberg, genom att skapa en säkrare 
överfart för gående och cyklister över 
Ullebergsleden. 

Planprogrammet föreslår också att en 
promenadstig, som är handikappsan-
passad, anläggs längs med udden som 
ett led i att tillgängliggöra Vänerns 
strand för allmänheten. Här behö-
ver bättre tillgänglighet skapas, både 
ner till vattnet, men också mellan de 
befintliga stråk som ändå finns mellan 
Bergviks villaområde och spängerna 
mot båthamnen i Zakrisdals villaom-
råde. 

Stråket ska också ansluta, via den 
befintliga grusvägen, till den framtida 
parken längs Grundviksbäcken.

Gamla tallar inom mark där bostads-
kvarter planeras är inte säkert möjliga 
att bevara. Ur ett naturvärdesperspek-
tiv är det eftersträvansvärt att försöka 
spara tallarna. Kan tallar sparas och 
dessutom solexponeras på bostads-
gårdarna gynnas t. ex. reliktbock. Att 
spara äldre tallar kan också ge karaktär 
till området. De träd som tas ned i 
samband med exploatering får gärna 
vara kvar som död ved i omgivande 
natur. 

Rekreation
En stor del av programområdet före-
slås fortsatt vara naturmark och på så 
vis även fortsatt kunna fungera som 
ett viktigt rekreationsområde för både 
närboende och allmänheten. De mo-
tionsspår som finns eller har funnits 
inom naturmarken är viktiga att bevara 
och att de kompletteras och rustas 
upp. Anpassning har gjorts av förslaget 
till befintliga stigar och rester av tidi-
gare motionsspår men det kan behöva 
dras om något vid olika platser för att 
anpassas till den nya byggnationen och 
för att åstadkomma rundslingor med  
anslutningsgrenar i lättillgängliga lägen. 
Elljusspår kan med fördel anläggas.

Det ska vara enkelt att ta sig ut från 
sin bostad till motionsspåren. Därför 
kommer flera mindre gröna släpp 

Grönstruktur
Naturvärden och gröna släpp
Programförslaget har i stor utsträck-
ning anpassats efter de naturvärden 
som finns i området. Alla nyckelbio-
toper avses bevaras och ligger inom 
föreslagen naturmark. I de flesta fall 
kommer även en buffertzon kring 
nyckebiotopen vara möjlig att åstad-
komma. Dock har avvägningen gjorts 
att detta inte är möjligt i samtliga fall 
då bostadskvarter av rationella mått 
också är önskvärda att åstadkomma.
Ingen exploatering föreslås inom 
strandskyddat område. 

I syfte att säkerställa sammanhängan-
de grönstråk mellan det skogsområde 
och nyckelbiotop som finns norr om 
programområdet (på Månsberget) 
och de natur- och parkområden som 
föreslås vara kvar inom programom-
rådet har två ”gröna släpp” bevarats 
mellan föreslagen bebyggelse. Det blir 
viktigt att spara de här släppen både 
som spridningskorridorer för väx-
ter och djur men också för att ha ett 
större sammanhängande natur- och 
rekreationslandskap för människor att 
röra sig i.

Det ena gröna släppet föreslås i öster 
mellan skogsområdet i norr och före-
slagen stadsdelspark. Det ligger mellan 
föreslagen förskola och bostäder och 
kan då också fungera som en avgräns-
ning mellan dem. Här finns också 
rester av gamla Grundvikens gård 
med trädgårdsväxter och en damm. 
Dammen föreslås sparas vilken kan ge 
karaktär till stråket. Det andra gröna 
släppet föreslås mellan skogsområdet i 
norr och nyckelbiotopen i väster inom 
programområdet.

Inom programområdet finns många 
äldre tallar vilket ofta har höga natur-
värden knutna till sig. Många av de 
äldre tallarna finns inom nyckelbioto-
per som ska sparas som naturmark, 
men även inom delar av den mark som 
planläggs som bostadsmark.

Sparade tallar inom bostadsområde.

Befintlig skylt som kan sparas.
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FÖRSLAG

Att skapa variation längs med stråket 
är viktigt för upplevelsen. Längst in i 
viken kan spänger, utsiktstorn/fågel-
torn och vassmosaik finnas. 

Naturentréer 
För att främja tillgängligheten till 
skogsområdet och Vänerstranden för 
allmänheten behöver det skapas tydliga 
naturentréer som bjuder in besökare. 
Vid naturentréerna bör det t.ex finnas 
översiktliga kartor över området och 
information kring naturvärdena i om-
rådet. De ska placeras där det är nära 
till busshållplatser, gång- och cykelvä-
gar och parkeringsplatser för att vara 
lätta att nå för alla. Förutom de större 
naturentréerna ska det vara lätt att ta 
sig ut i naturen från bostadsområdena 
med stigar som når fram till bebyggel-
sen.

Naturentrér, informationsskyltar och mötesplatser 
ska finnas inom naturmarken.

Parken
Ett större sammanhängande parkom-
råde föreslås i öster och går i nord-syd-
lig sträckning. Parken har en nyckel-
roll i att knyta samman Vänern med 
bostadsbebyggelsen.

Parken ska fungera som en stads-
delspark för både Katrineberg och 
omgivande stadsdelar. Den ska 
utformas på ett sätt så att den blir en 
naturlig mötesplats mellan Katrineberg 
och det framtida bostadsområdet inom 
Zakrisdals verksamhetsområde.

En del av parkens yta bör avsättas för 
spontanidrott och fysik aktivitet. Detta 
kan utformas på en mängd olika sätt 
och specificeras inte i detta skedet. 

I parken kan ett öppet dagvattensys-
tem komma att anläggas. Dagvatten-
systemet kan bestå av diken, dammar 
eller mångfunktionella ytor som får 
översvämmas vid behov. Inom parken 
ska det också finnas en stadsdelslek-
plats och plats för spontan lek.  
 
Den halvöppna karaktären med 
omväxlande gräsmark och träddungar 
inom kommande parkområde i öster 
bör bevaras.  

En tydlig och inbjudande entré till par-
ken ska finnas norrifrån, vid Ulleberg-
sleden och söderifrån, från Zakrisdal.

Uggleparken i Kristineberg, Stockholm

Temalekplatsen i Eslöv. Bild: Jenny Hallgren, Boverket
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De orangea punkterna markerar var naturentréer föreslås inom området och de lila punkterna är parkentréer. De rosa linjerna markerar viktiga rekreations-
stråk. Utöver dem behöver mindre stigar finnas inom området.

SKUTBERGET

BERGVIKS UDDE

GRUNDVIKEN

GÖTEBORGSUDDEN

ZAKRISDALSUDDEN
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Målpunkter vid vattnet
Området längst ut mot udden och 
vattnet blir en viktig målpunkt både 
för de närboende men också för all-
mänheten. Här föreslås anläggningar 
för friluftslivets syften inom naturmar-
ken. Framförallt föreslås bättre möj-
lighet till bad i ett sydväst läge genom 
anläggande av en kommunal badplats, 
möjlighet för ett kallbadhus/bastu och 
badbryggor. 

Den befintliga småbåtshamnen före-
slås restaureras och en mindre bygg-
rätt intill den för att möjliggöra för 
uthyrning av kanot t.ex. Den befintliga 
vägen ner mot hamnen och stranden 
föreslås vara kvar, men förbättras 
och ev. breddas där det behövs. En 
större parkeringsplats föreslås utanför 
strandskyddszonen, vid en naturentré 
där besökare framförallt ska kunna 
parkera. Detta för att minska trafik ner 
på udden. På udden föreslås enbart 
några få parkeringsytor finnas, främst 
för servicefordon, handikapparkering 
och för iläggning och upptagning av 
båtar.

Där de befintliga stugorna står idag 
föreslås mindre byggrätter för sådant 
som kan behövas för att stärka frilufts-
livet eller behövas nära badplatsen så 
som toaletter, värmestuga, kiosk eller 
en mindre servering. Längs stranden 

föreslås även att grillplatser, samlings-
platser, vindskydd, naturlek, spänger 
längs vattnet och fågeltorn skulle 
kunna anläggas.

Strandskydd
Inom programområdet gäller strand-
skydd som i vissa delar är utökat upp 
till 300 meter från Vänern. Merparten 
av marken inom strandskyddat område 
föreslås fortsatt att vara naturmark där 
strandskyddet till största del finns kvar. 

Ett upphävande av strandskyddet 
eller strandskyddsdispens behövs för 
en del åtgärder inom strandområdet. 
Åtgärderna syftar till att tillgängliggöra 
stranden bättre för allmänheten och 
för att möjliggöra för mer friluftsan-
knutna aktiviteter intill stranden. 

Åtgärder som kan behöva strand-
skyddsdispens: 
- befintlig väg ner till strandområdet 
för att den ska kunna breddas/grusas 
samt några få parkeringsplatser.
- befintlig småbåtshamn och mindre 
byggrätt kopplad till hamnen
- badplats med badbryggor, lekredskap  
och enklare byggnader.
- promenadspänger och grillplatser  
- två mindre byggnaderna kopplade till 
friluftslivet på platser där det idag finns 
byggnader
- eventuellt kallbadhus/bastu

Spänger och sittplatser kan anläggas i sydvästläge 
längs med stranden.

Befintlig småbåtshamn föreslås rustas upp.

FÖRSLAG

Strandpromenad vid Artipelag i Värmdö 
kommun

Kallbadhus i Båstad. Bild: Mats Roslund HD/NST



28 |                 PLANPROGRAM KATRINEBERG

Som särskilt skäl för upphävande hän-
visas till att det är anläggningar som 
behöver ligga vid vatten. För vägen 
och byggnaderna hänvisas till att den 
marken också redan är ianspråktagen. 

Grönska i kvarteren
Gårdar
Inom den mark som planläggs som 
bostadsmark och förskolemark finns 
en del äldre tallar och fina berghällar 
med mera som med fördel kan sparas 
inom kvarteren. Inom de privata 
gårdarna ska det också finnas plats för 
grönska av varierande karaktär så de 
kan bidra till den biologiska mångfal-
den i området. Det ska också finnas 
plats för småbarnslek, sittmöjligheter 
och ytor där de boende kan mötas. Det 
är därför viktigt att de är tillräckligt 
stora för att kunna tillgodose detta. 
Där privata uteplatser eller gårdar 
gränsar mot offentlig mark kan en 
tydlig avgränsning behöva finnas, t.ex. 
genom låga murar eller planteringar. 

Lekmiljöer
Då det är stor brist på allmänna 
lekplatser, idrottsytor och plats för 
spontanidrott inom och i närheten av 
programområdet, och det blir en stor 
andel nya boende i området, ska en 
stadsdelslekplats anläggas inom det 
parkområde som finns i östra delen av 
programområdet. En stadsdelslekplats 

innebär att den ska innehålla många 
olika upplevelsevärden och vara för 
alla åldersgrupper. Den ska också vara 
lätt att nå från intilliggande stadsdelar 
med säkra gång- och cykelvägar.

Det kan också finnas olika lekvärden 
inom strandområdet, i närheten av 
den kommunala badplats som föreslås. 
Här kan olika lekredskap finnas, gärna 
av naturmaterial anpassade till den 
befintliga skogsmiljön, som bjuder in 
till lek, men att sedan skogen är en del 
av lekmiljön. 

Förutom en större kommunal stads-
delslekplats i området ska lekmiljöer 
skapas i samband med tillkommande 
bostadsprojekt inom kvartersmark. 
Även de tillkommande förskolegårdar-
na kan vara allmänt tillgängliga på de 
tider som verksamheten är stängd.
Förutom de anlagda lekmiljöerna så 
finns det god tillgång till lek inom na-
turmarken med både kuperad terräng, 
löst material, varierad vegetation och 
vatten. 

Förskolegårdar
Storleken på förskolegårdarna föreslås 
följa Boverkets riktlinjer som anger 
40 kvm friyta per barn. Gårdarna ska 
också ta tillvara på befintlig terräng 
och skogsvegetation. Det är viktigt att 
det finns mycket plats för barnen att 
vara ute och också att ha tillgång till en 

vegetationsbeklädd gård med varierad 
terräng då barn som är ute en stor del 
av dagen och har tillgång till gårdar 
med inslag av natur har visat sig ha 
bättre motorik och koncentrationsför-
måga samt lägre sjukfrånvaro än barn 
som har tillgång till förskolegårdar 
med enbart byggda inslag. Lek på stora 
gårdar med variation och mycket natur 
tenderar också vara mer harmonisk 
och mindre konfliktfylld än lek på 
naturfattiga gårdar. 

Förskoletomterna inom programom-
rådet är placerade så att de ligger intill 
skogs- eller parkområde. Dessa ska 
vara lätta och säkra att nå så de kan 
nyttjas av förskolan.

Förskolebyggnader bör placeras mot 
gatan som skydd mot trafikbuller och 
därmed skapa en tystare förskolegård.

Det ska finnas plats för både grönska och lekmiljöer inom de privata bostadsgårdarna. Smitvägar mellan bostadskvarteren kan fungera som bra alternativa 
gångvägar fria från biltrafik.
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FÖRSLAG

Trafik
Gatustruktur
Förslaget bygger på en idé om ett tyd-
ligt gatustråk i nordsydlig riktning som 
binder samman det planerade bostads-
området Zakrisdal med handelsområ-
det 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 rutnäts-
kvarter. Kvarteren som inte ligger i 
direkt anslutning till naturmark omges 
av gator vilket bildar ett sammanhäng-
ande rutnät av gator. 

Den östra infarten från Ullebergsleden 
kommer även att utgöra infart till kvar-
teret Riksdalern (Biltema, Jysk, mfl). 
För att säkerställa en säker in- och ut-
fart till kvarteret med god framkomlig-
het har det med anledning av beräkna-
de flöden i korsningspunkten bedömts 
motiverat att utforma korsningen som 
en cirkulationsplats. 

Anslutning till handelsområdet Bergvik 
förutsätter att genomgående gata 
genom handelsområdet byggs om och 
överlåts i kommunal ägo för att utgöra 
en allmän gata. Alternativet till anslut-
ning är att anlägga en vändplats strax 
söder om handelsområdet. 

Anslutningen till Zakrisdal i söder för-
utsätter att den allmänna gatan Zakris-
dalsvägen förlängs genom nuvarande 
verksamhetsområde. Detta regleras i 
pågående detaljplan för området.

Ytterligare kopplingar till omgivningen 
kan vara möjliga, men förutsätter över-
enskommelse med fastighetsägare och 
samfällighetsföreningar. Bergviks vil-
laområde bedöms vara möjligt att an-
sluta till i två lägen. Anslutningen kan 
utgöras av en allmän gata för blandtra-
fik eller enbart gång- och cykelbana. 
Programområdet är inte beroende av 
en sådan anslutning men det kan vara 
positivt för de båda respektive områ-

dena med en sådan sammankoppling.

Det är också möjligt med ytterligare 
två kopplingar mellan Katrineberg och 
Zakridal. Kopplingarnas utformning 
och omfattning är beroende av hur 
de delar av verksamhetsområdet som 
inte planläggs i dagsläget utvecklas. En 
avvägning behöver också göras gäl-
lande det planerade sammanhängande 
parkstråkets användning och vikten av 
kopplingar mellan stadsdelarna.   

Befintliga vägar till båtpirarna och före 
detta sommarstugorna föreslås förstär-
kas för att tillgängliggöra föreslagen 
badplats och småbåtshamn.

Trafikflöden och påverkan på omgi-
vande trafiknät
Planerad stadsutveckling inom Katri-
neberg, Jakobsberg och östra Zakrisdal 
samt utbyggnad av Södra förbindelsen 
och planerad handelsutbyggnad på 
Månsberget innebär tillsammans en 
ökad belastning på omgivande nät och 
i synnerhet kring Hultsbergsmotet. 

I samband med detaljplaneläggning 
av handelsutbyggnaden på Måns-

berget har en trafikutredning gjorts 
(WSP, 2019). Utredningen analyserar 
ett scenario för år 2040 där samtliga 
ovannämnda projekt är genomförda. I 
utredningen föreslås ett antal möjliga 
lösningar där UA 5 av kommunen be-
dömts vara det mest lämpliga alternati-
vet. Detta innebär att följande åtgärder 
genomförs:

• Enklare trimningsåtgärder i Hults-
bergsmotets södra cirkulation 
(Bergviksrodellen).

• Bergviksrondellen kompletteras 
med en fri höger från väster (Berg-
viksvägen) mot söder (Ulleberg-
sleden). 

• Ullebergsleden kompletteras med 
ett extra södergående körfält fram 
till korsningen med Gräsdalsgatan, 
där en cirkulationsplats planeras.

• Korsningspunkten Ullebergsleden, 
Gräsdalsgatan, Zakrisdalsvägen 
samt ny infart till Katrineberg och 
kvarteret Riksdalern utformas som 
en cirkulationsplats.

• Eventuell handelsetablering på 
Månsberget angörs från Bergviks-
vägen via en ny cirkulationsplats. 

Bilden visar det övergripande föreslagna trafiknätet. Heldragna linjer visar befintliga allmänna gator 
och streckade linjer föreslagna nya allmänna gator. Orangea linjer motsvarar motortrafik och blå linjer 
symboliserar separata cykelbanor eller cykelkörfält. 
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Förutsatt att dessa åtgärder genomförs 
kommer föreslagen stadsutveckling 
inte ha en negativ påverkan på om-
givande trafiknät, där inräknat Berg-
viksrondellen och Hultsbergsmotet. 
Ögonblicksbilder från detta scenario 
visar att trafiken flyter relativt bra.

WSP:s utredning bygger inte på 
kommunens trafikmodell då den vid 
tillfället inte fanns att tillgå. Utred-
ningen är gjord med hjälp av en 
mikromodell. Indatan till modellen 
baseras på Rambölls trafikmodell från 
2008 tillsammans med kompletteran-
de trafikräkning i Bergviksområdet 
och uppgifter om antal nya bostäder i 
respektive projekt. Mikromodellens in-
data har jämförts med nya körningarna 
i trafikmodellen. Utredningen för han-
delsetableringen visar på något högre 
trafikflöden än den övergripande mo-
dellen. I utredningen har maxtimme 

under fredag eftermiddag använts då 
det för platsen bedömts vara den di-
mensionerande trafiksituationen. Den 
övergripande modellen är gjord för ett 
genomsnittligt vardagsdygn vilket kan 
förklara de något lägre siffrorna i den 
övergripande modellen. Vi har alltså en 
något större ökning i WSP:s utredning  
än vad den övergripande modellen 
har. Vi har därmed en viss marginal 
jämfört med ett vardagsdygn.

Utifrån genomförd mikrosimulering 
i WSP:s utredning från 2019 bedöms 
vardagsdygnstrafiken (fredag) som 
Katrineberg alstrar uppgå till cirka 
5800 fordon i en punkt strax väster 
om planerad ny infart till kvarteret 
Riksdalern. Vid uttag av årsdygnstrafik 
från kommunens trafikmodell till en 
bullerberäkning för detaljplan för östra 
Zakrisdal är flödet något lägre i samma 
punkt vilket tyder på att flödena från 
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utredningen för handelsetableringen 
(WSP, 2019) kan bedömas rimliga och 
att de tar höjd för en flödestopp under 
en vecka.

Gång och cykel
Gator inom programområdet ska 
utformas på gående och cyklisters vill-
kor. De både huvudstråken ska förses 
med generösa trottoarer (gångbanor) 
och separata cykelbanor alternativt 
cykelfält. Medföljande cykelfält ska 
utredas som en möjlig principlösning 
för området, som ett alternativ till 
enkelsidiga, dubbelriktade cykelbanor. 
På övriga gator föreslås biltrafik och 
cyklister samsas i körbanan. Separat 
gångbana (trottoar) bör finnas på 
samtliga övriga gator om gatan inte 
utformas som gångfartsområde.

Kollektivtrafik
Huvudstråket i nordsydlig riktning ska 
förberedas för att trafikeras av Karl-
stadsstråket (snabbuss). Utgångspunk-
ten är att bussen inte behöver separat 
fil med anledning av att trafikflödena 
förväntas vara relativt låga. Med hän-
syn till de låga trafikflödena bedöms 
hållplatslägen på sträckan kunna utfor-
mas som stopphållplatser, dvs utan en 
separat ficka.

I den fortsatta planeringen ska utrym-
me säkerställas för en hållplats i anslut-
ning till korsningspunkten mellan de 
två huvudstråken. 

Parkering
Parkering ska i huvudsak ske på 
kvartersmark. Gatuparkering undviks 
generellt i stadsdelen men kan medges 
i mindre omfattning i vissa lägen.

I detaljplanearbetet bör möjligheten till 
separata parkeringshus/mobilitetshus 
utredas. Detta i syfte att åstadkomma 
gröna innergårdar vilket försvåras om 
garage eller markparkering ska anord-
nas inom respektive kvarter. Att privat-
bilar inte förvaras i direkt anslutning 
till bostaden ger också konkurrensför-
delar till ett mer hållbart resande. Sepa-

Principsektion för föreslagen ny gata i nordsydlig riktning. Gatan rymmer utöver körbana också håll-
platslägen för buss, översilningsytor för dagvatten, medföljande cykelkörfält och gångytor.

Principsektion för föreslagen ny gata i östvästlig riktning. Gatan ska utöver körbana också rymma 
översilningsytor för dagvatten, separat cykelbana och gångytor.
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rata parkeringshus kan också innebära 
en mer rättvis kostnadsfördelning där 
den som har nytta av parkeringen står 
för kostnaden. Ett lämpligt läge för ett 
sådant parkeringshus/mobilitetscenter 
kan vara i områdets norra del, mot 
Bergviks köpcentrum. Även andra 
lägen kan vara aktuella. 

Cykelparkering ska rymmas inom 
respektive bostadsfastighet i enlighet 
gällande parkeringsnorm. 

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Kommunen avser att utöka verksam-
hetsområdet för vatten och avlopp för 
att omfatta programområdet. Kom-
munen avser anlägga nya ledningar 
som ansluts till befintliga ledningar vid 
Bergvik i norr, Zakrisdal i söder och 
intill Ullebergsleden i öster. Därifrån 
föreslås ledningar förläggas i de större 
allmänna gatorna samt i det föreslagna 
parkstråket. 

Spillvattennätet föreslås anläggas med 
självfall till en pumpstation i progra-
mområdets södra del. Pumpstationen 
lyfter spillvattnet upp till befintliga 
ledningar intill planerad ny cirkula-
tionsplats i öster om programområ-
det. Pumpstationen föreslås placeras 
i parkstråket mellan Katrineberg och 
Zakrisdal. Ett skyddsavstånd på 50 
meter från bebyggelse eftersträvas. Vid  

kortare avstånd är åtgärder för att han-
tera lukt nödvändiga. Pumpstationens 
placering och utformning behöver 
inarbetas i parkens gestaltning  

Dagvatten
Utgångspunkten för dagvattenhante-
ringen är att de föroreningar som finns 
i Grundviksbäckens bottensediment 
inte ska påverka Kattfjordens ytvatten-
täkt.

Då marken inom programområdet 
består av berg och lera är möjligheten 
till infiltration och lokalt omhän-
dertagande av dagvatten begränsad. 
Kommunen avser att utöka verksam-
hetsområdet för dagvatten för att om-
fatta programområdet. Det allmänna 
dagvattensystemet ska byggas ut och 
anslutas till fastigheterna inom progra-
mområdet. Dagvattnet kommer som 
idag att avledas till Grundviksbäcken. 

Föreslagen bebyggelse medför inget 
behov av rening av dagvatten. Men val 
av ytskikt på byggnader och liknande 
behöver beaktas och miljövänliga val 
eftersträvas. Dagvatten från allmänna 
gator och parkeringar bör ledas till 
översilningsytor innan det når det 
allmänna dagvattennätet. 

För att inte påverka föroreningarna 
i Grundviksbäcken behöver fördröj-
ningsåtgärder göras uppströms, innan 
de förorenade partierna av bäcken. 

Öppna och tröga dagvattenlösningar 
ska eftersträvas så att ingen risk för 
erosion uppstår i Grundviksbäcken, 
på grund av de hårdgjorda ytor som 
tillkommer. Meandrande diken och 
vatteninslag kan även utformas så att 
estetiska och pedagogiska mervärden 
skapas. 

Även en omdragning av Grund-
viksbäcken till en mer meandrande 
form kan ha flera fördelar. Särskilt 
ur naturvärdessynpunkt. En sådan 
åtgärd behöver dock utredas grundligt 
med avseende på t.ex det förorenade 
bottensedimentet och möjligheten att 
hantera större regn.

Befintliga skogsdammar ska inte anslu-
tas till dagvattensystemet.

De värdefulla naturområden som är 
beroende av en dagvattenmängd ska 
inte påverkas negativt av förändrad 
dagvattenavrinning i och med pro-
grammets genomförande. 

Uppvärmning
Kommunens fjärrvärmenät är idag 
utbyggt till Zakrisdals verksamhetsom-
råde, Gräsdalen och handelskvarteret 
Riksdalern som ligger i direkt anslut-
ning till programområdet. Fjärrvärme-
ledning finns närmast i Ullebergsleden. 
Att ny bebyggelse inom programom-
rådet ansluts till fjärrvärmenätet är tro-
ligtvis möjligt och önskvärt men även 

FÖRSLAG

Inom den föreslagna parkmarken finns plats för öppna dagvattenlösningar, t.ex. sänkor och dammar som även kan ha ett rekreativt värde.
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andra uppvärmningsformer kan kom-
ma att vara aktuella, såsom bergvärme 
eller solceller. Tekniska lösningar för 
uppvärmning och uppvärmningsform 
ska utredas vidare och kostnadsbedö-
mas.

El och stadsnät
Stadsnät är inte utbyggt i området. 
Karlstads stadsnät avser att bygga ut 
sitt nät till Katrineberg.

Inte heller elförsörjning är utbyggt 
inom programområdet. Nya matarled-
ningar för elnät ska anläggas från Karl-
stad västra mottagningsstation längs 
den nya tillfarten från Ullebergsleden.

Avfallshantering
I nya områden bör lättillgängliga 
möjligheter för både återvinning och 
återbruk finnas. Detta gäller både 
lägenheter, villor och verksamheter.

I nya områden ska det alltid beredas 
gott om plats för fastighetsnära insam-
ling, alternativt återvinningsstation.

Om det är ont om plats för källsorte-
ring kan underjordiska lösningar vara 
bra då de kan ta emot större mängder 
avfall på en relativt liten yta, samtidigt 
som de är mer estetiskt utformade.

I kommande detaljplanering bör 
gemensamma avfallslösningar stude-
ras. Det ger effektivare hämtning för 
renhållningens fordon, det blir billigare 
för hushållen och ger bra förutsätt-
ningar för den framtida utvecklingen 
av kvarters-/bostadsnära hämtning 
av förpackningar och tidningspapper 
som kommer att införas från och med 
2021.

Service
Offentlig service 
Förskolebehovet för samtlig ny be-
byggelse inom Katrineberg, Zakrisdal, 
Dingelsundet, Ulleberg, Gräsdalen och 
Gruvlyckan har analyserats. I dessa 
områden beräknas det tillkomma totalt 

ca 3000 nya bostäder. Detta bedöms 
innebära att ca 500 förskolebarn (1-5 
år) behöver förskoleplats, vilket i sin 
tur innebär ett behov av cirka 27 avdel-
ningar (á ca 18 barn per avdelning). Av 
dessa föreslås 14 avdelningar lokalise-
ras inom programområdet. Detta mot-
svarar behovet som bostäderna inom 
Katrineberg genererar. Övriga avdel-
ningar föreslås placeras i anslutning 
till en ny planerad skola inom Östra 
Zakrisdal samt vid befintlig förskola 
inom Zakrisdal.  

De 14 avdelningar som placeras inom 
programområdet föreslås fördelas på 
två förskolor med åtta respektive sex 
avdelningar per förskola. Tomten för 
förskolan med sex avdelningar behö-
ver vara 5600 m2. Tomten för försko-
lan med åtta avdelningar behöver vara 
7400 m2.

Båda förskolorna föreslås placeras 
intill huvudstråken. Den mindre 
förskolan föreslås placeras i progra-
mområdets södra del intill det före-
slagna parkstråket och den planerade 
bebyggelsen i Zakrisdal. Den större 
förskolan föreslås placeras i anslutning 
till platsen där Grundvikens gård legat. 
Förskolan placeras då i direkt anslut-
ning till skogen och med närhet till 
parkstråket.

Inom programområdet planeras ingen 
skola. Istället föreslås skolbehovet för 
den nya bebyggelsen tillgodoses i en 
planerad ny skola i Zakrisdals östra 
del, intill Ullebergsleden. Avståndet 
mellan planerad bebyggelse inom 
Katrineberg och den planerade nya 
skolan är ca 1 km. Ullebergsleden 
planeras förses med separat gång- och 
cykelbana och planskilda korsningar. 
Planerad ny lokalgata genom Katri-
neberg och Zakrisdal ska förses med 
gång- och cykelbanor som ansluter till 
befintlig gång- och cykelbana längs 
Zakrisdalsvägen så att säkra skolvägar 
kan åstadkommas.

Då planeringen av både bostäder 
och skolor är i ett tidigt skede finns 
osäkerheter kring behov och fördel-
ning. Exempelvis kan ytterligare cirka 
två förskoleavdelningar komma att 
behövas inom programområdet. Detta 
kan lämpligen åstadkommas genom att 
förskolan med sex avdelningar utökas 
till åtta avdelningar. Det extra mar-
kanspråk detta innebär redovisas på 
plankartan som bostäder/förskola.

Kommersiell service
Tillkomsten av ny kommersiell service 
inom programområdet kommer att 
vara begränsad. I bostadsområdets 
centrala delar kan lokaler för mindre 
butiker eller verksamheter vara möjligt. 
I anslutning till den planerade bad-
stranden skulle det kunna vara möjligt 
att anlägga någon service t.ex ett café.

För att boende i området ska ha 
en god tillgång till service kommer 
kopplingarna till Bergviks handelsom-
råde och till Karlstads centrum vara 
nödvändiga att förbättra. Till centrum 
planeras åtgärder i form av separat 
gång- och cykelbana längs Ulleberg-
sleden samt planskilda gång- och 
cykelpassager under leden. Även den 
planerade Kartbergsbron är viktig för 
tillgängligheter till centrum.

Mot Bergviks handelsområde planeras 
en ny gata ansluta söderifrån. Gatan 
kantas av sammanhållen bebyggelse 
hela vägen fram till handelsområdet 
och gatan förses med gångbanor och 
cykelfält/cykelbana.

Markförhållanden/Geoteknik
Stora delar av den föreslagna bebyg-
gelsen kommer att ligga på berg och 
morän. För vissa områden, närmast 
den föreslagna parken är det lera. 
Särskilt där det är lera och närmast 
bäcken, kan det behövas geotekniska 
undersökningar för att utreda grund-
läggningsförhållanden. 
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FÖRSLAG

Störningar, hälsa, säkerhet 
Översvämning
Vänern
För att undvika risker för människor 
och skada på byggnader vid höga 
nivåer i Vänern tillämpas de riktlinjer 
för planering och bygglov som god-
känts av kommunfullmäktige (2018). 
Riktlinjerna utgör ett komplement till 
Karlstads kommuns översvämnings-
program.

Ny bebyggelse inom programområdet 
föreslås placeras inom markområden 
som ligger över den rekommenderade 
nivån för både bostäder (200-årsnivån) 
och samhällsviktiga verksamheter (10 
000-årsnivån). Under 10 000-årsnivån, 
dvs under +46,77 (RH 2000), föreslås 
enbart verksamheter och funktioner 
utan krav på översvämningsskydd. 
Detta omfattar främst udden och våt-
marksområdet i söder. Områden som 
föreslås förbli naturmark där anlägg-
ningar för friluftsliv anläggs. 

Skyfall
Enligt kommunens översvämningsrikt-
linjer 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 (vatten-
vägar) vid skyfall/överbelastning av 
dagvattensystemet utan att skada bygg-
nader och andra känsliga anläggningar. 
Det är också viktigt att inte skapa 
instängda områden som kan översväm-
mas. 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 planområdets norra del, 
vid anslutningen till Bergviks handels-
område, genom skogen väster om pla-
nerad 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 Grund-
viksbäcken via parkstråket. Flödesstrå-
ket fungerar även som ett avskär-
mande dike vid normalflöden för att 
skydda ny bebyggelse från ytvatten.

Störande verksamheter/Risk
Verksamheten Zampart, vid Ulleberg-
sleden (utanför planprogramsområdet) 
innebär vissa störningar. Ett skydds-
avstånd på 200 meter har tillämpats i 
tidigare planer i närområdet. I planpro-
grammet föreslås mark för bostadsän-
damål inom detta skyddsavstånd för 
att ändå ge möjligheten för bostäder 
om verksamheten i framtiden upphör 
eller om skyddsavståndet omprövas. 
Det rekommenderade avståndet ba-
seras på Boverkets generella riktlinjer 
för verksamheter av liknade slag. Vid 
detaljplanering bör skyddsavståndet 
analyseras mer ingående utifrån de 
risker och störningar verksamheten 
faktiskt innebär. Skyddsåtgärder kan t 
ex medföra att avståndet kan minskas. 
Bebyggelse har som närmast föresla-
gits 100 meter från verksamhetens 
fastighetsgräns. 

Markföroreningar
Sediment
Planområdet inrymmer Grundviks-
bäcken som avvattnar Grundviken, 
Gräsdalen samt delar av Zakrisdals 
verksamhetsområde. Grundviksbäck-
ens recipient är Kattfjorden vilken 
utgör vattentäkt. Programområdet 
ingår i den sekundära skyddszonen för 
vattentäkten. 

Provtagningar av sediment i Grund-
viksbäcken har gjorts (WSP, 2006-
06-20 och 2009-05-17). Undersök-
ningarna visade att det förekommer 
förorening av metaller och oljeförore-
ningar både i den rörliga delen och i 

den mindre rörliga delen av sedimen-
tet. Inga ftalater, flyktiga organiska 
ämnen eller klorerande ämnen kunnat 
påvisas vid provtagningstillfällena, vil-
ket kan innebära att dessa antingen har 
transporterats ut alternativt brutits ner 
Verksamheten i nordost, Zampart, har 
tillstånd att släppa ut renat processvat-
ten, påverkat av metaller, till bäcken. 

Genomförda provtagningar är äldre 
och föroreningsbilden kan ha föränd-
rats sedan provtagningarna genomför-
des. Innan detaljplaneskedet kommer 
en ny undersökning att genomföras av 
sedimentet i bäcken.

Provtagningar har gjorts i viken som 
visar på låga/mycket låga halter föro-
reningar. 

Utsläpp av dagvatten till Grundviks-
bäcken från tillkommande områden 
kan medföra en ökad rörlighet av se-
dimentet orsakat av ökat vattenflöde i 
bäcken. Därför ska dagvattnet fördrö-
jas innan det når bäckens förorenade 
partier.

Jord
Det har funnits misstanke om att det 
grävts ner tunnor i ängsmarken mot 
Zakrisdals verksamhetsområde. För 
att undersöka om det finns tunnor i 
marken har en georadarundersökning 
gjorts (SWECO 2015). I samband 
med denna undersökning genomför-
des även provtagning av jord. Jorden 
undersöktes med avseende på metaller. 
Inga nedgrävda tunnor eller förore-
ningar påträffades då. Att föroreningar 
orsakade av Zakrisdals verksamheter 
(främst ammunitionsfabriken) finns 
inom området kan inte uteslutas men 
med anledning av de genomförda un-
dersökningarna bedöms programom-
rådet inte utgör något högriskområde 
för markföroreningar. Föroreningsrisk 
i mark kan behöva utredas vidare i 
detaljplaneskedet.
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Trafikbuller
Området ligger i anslutning till den 
relativt trafikerade Ullebergsleden. För 
att ny bebyggelse inte ska utsättas för 
skadliga trafikbullernivåer har bulle-
rets utbredning från Ullebergsleden 
beräknats översiktligt. För beräkning 
har Boverkets metod som anges i 
dokumentet ”Hur mycket bullrar väg-
trafiken” använts. Bullerberäkningen 
utgår ifrån beräknade trafikflöden år 
2040 angivet i vardagsdygnstrafik (fre-
dag). 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). Sträckan förutsätts även 
fortsatt hastighetsbegränsas till 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 bostadsbygg-
nads fasad. För bostäder om högst 35 
kvadratmeter ska istället ekvivalentni-
vån 65 dBA vid fasad inte överskridas.

För att inte överskida den ekvivalenta 
nivå 60 dBA vid fasad bör bebyggelse 
placeras minst 75 meter från vägen. 
Skulle marken mellan Ullebergsleden 
och bostadsbebyggelsen hårdgöras 
skulle ett avstånd på ca 175 meter 
krävas för att inte överskrida riktvär-
dena. Närmsta bostad föreslås i detta 
program placeras ca 230 meter från 
Ullebergsleden.

Även ny planerad infart från Ulleberg-
sleden kan komma att generera relativt 

höga trafikflöden fram till infarten till 
handelskvarteret Riksdalern. Tra-
fikflöden kan komma att uppgå till 
9000 fordon per vardagsdygn (fredag) 
baserat på uppgifter från samma tra-
fikutredning 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 ga-
tusträcka. 

Sträckan väster om infarten till Riksda-
lern 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 rikt-
värden. 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 trafikbullerni-
våer med hänsyn till de förväntat låga 
trafikflödena och hastigheten.  

Luftkvalitet
Beräkningar av luftkvaliteten kan bli 
aktuella att utföra i detaljplaneskedet 
om det då anses nödvändigt för att 
utreda om bebyggelsen strider mot 
någon miljökvalitetsnorm.  

Farligt gods 
Ullebergsleden är en rekommenderad 
led för transporter av farligt gods från 
E18 till industrin i Skoghall. Rekom-
menderade riktlinjer och skyddsav-
stånd från led för farligt gods till ny 
bebyggelse är 150 m för flerbostads-
hus, om inga åtgärder vidtas. Närmsta 
bostad föreslås placeras över 200 
meter från Ullebergsleden. Åtgärder 
bedöms därför inte nödvändiga.

Strålning
En kraftledning passerar genom pro-
gramområdet. Beräkning av magne-
tiska växelfält från kraftledningar vid 
Katrineberg har gjorts (Enviromentor 
AB) som visar att avståndet från den 
östra yttersta fasledningen till en mag-
netfältsnivå på 0.2 mikroTesla är 47 
meter. För 0.1 mikroTesla är avståndet 
69 meter. Enligt kommunens över-
siktsplan från 2006 bör ny bostadsbe-
byggelse i Karlstad placeras på sådant 
avstånd från kraftledningen att mag-
netfältsnivån normalt inte överstiger 
0,2 mikrotesla.

All föreslagen byggrätt för bostäder 
och skola ligger utanför gränsen för 
0,2 mikrotesla.
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Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen avser vara huvudman för 
samtliga allmänna platser inom progra-
mområdet. Detta omfattar gator, torg, 
parker och naturmark. 

Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän plats och all-
männa anläggningar (allmänna gator, 
VAD-ledningar, park- och naturmark) 
inom programområdet.

Tidplan
Programmet upprättas under hösten 
2019 och 2020 och är föremål för 
samråd under våren 2020. Efter att 
planprogrammet har godkänts kan 
planprocesser för detaljplaner inom 
programområdet påbörjas.

Detaljplanefasen föreslås inledas med 
ett parallellt uppdrag eller motsvarande 
arkitekttävling. Tidigast efter detaljpla-
nens samrådsskede avses byggherrar 
bjudas in till markanvisning. 

Markanvisning
Inom programområdet är upplåtelse 
med tomträtt aktuellt för ny bostads-
bebyggelse. 

Exploatering av mark för bostadsända-
mål hanteras enligt gällande policy för 
markanvisning. Markanvisningen kan 
ske till flera byggherrar/exploatörer. 
Programområdet kan komma att delas 
upp i etapper vilka kan markanvisas 
fristående från varandra. 

Avtal
Genomförandeavtal ska upprättas 
mellan kommunen och framtida 
exploatör(er) i syfte att i detalj reglera 
parternas åtaganden och skyldigheter i 
samband med exploateringens genom-
förande. 

Befintlig småbåtshamn vid Vänerstran-
den har idag ett nyttjanderättsavtal. 
Avtalet gällande småbåtshamn/pirar 

behöver ses över inför det fortsatta 
planarbete.

Överenskommelse behövs med sam-
fälligheten inom Bergviks handelsom-
råde och fastighetsägare till Bergvik 
1:30 och 1:31.

Fastighetsrättsliga frågor
Efter kommande detaljplanering 
kommer behov finnas av reglering 
av fastigheter för att möjliggöra ett 
genomförande av planen/planerna, 
vilket beaktas inom ramen för respek-
tive detaljplan.

Kommande detaljplaner innebär att 
nya fastigheter ska bildas inom kvar-
tersmark. Kommunen ansöker om 
fastighetsbildning gällande kommande 
exploateringsfastigheter. I övrigt ansö-
ker respektive exploatör om eventuell 
ytterligare fastighetsbildning. 

Ledningsrätt finns för kraftledningen 
till förmån för Ellevio och berörs inte 
av planförslaget.

Markavvattningsföretag
Grundviksbäcken ingår som huvudvat-
tenfåra i två markavvattningsföretag. 
För att vidta åtgärder i ett befintligt till-
ståndsgivet avvattningsföretag, exem-
pelvis omgrävning eller andra åtgärder 
som påverkar flödet, eller att leda ut 
vattnet på ett annat sätt än tillståndet 
medger, krävs det en omprövning eller 
upphävande av tillståndet innan några 
åtgärder får utföras. 

Då kommunen avser att utöka verk-
samhetsområdet för dagvatten föreslås 
ett upphävande av markavvattningsfö-
retaget. 

Tekniska frågor
Utredningar
Utöver de utredningar som gjorts i 
samband med detta planprogram och 
tidigare planarbete för området  kom-
mer ytterligare utredningar att behöva 
tas fram i samband med kommande 
detaljplanearbete. 

Anmälan och tillstånd
Vattenskyddsområde sekundär zon, 
anmälan krävs för avverkning av skog 
över 0,5 ha. Släppa ut vatten i diket, 
förändra dikets läge, kulvertering krä-
ver tillstånd/anmälan.

Vid omgrävning av vattendrag (dike) 
behövs en anmälan enligt 11 kap. 9 a § 
Miljöbalken om medelvattenföringen 
är lägre än 1 m3/s.

Strandskydd och småbåtshamn
Strandskyddsdispens kan komma att 
krävas för åtgärder för friluftslivet och 
en utbyggnad av småbåtshamnen vid 
Vänerstranden. 

Småbåtshamnen är en tillståndspliktig 
vattenverksamhet.

Etappindelning
Då området är oexploaterat idag är det 
stora investeringar som behöver göras 
i den tekniska infrastrukturen för att 
området ska bebyggas. Eftersom spill-
vattenledningarna från den nya stads-
delen ska avledas till befintliga ledning-
ar inom Gräsdalen krävs en utbyggnad 
av huvudstråket från Ullebergsleden. 

För att försörja området med trafik 
samt tidigt få in kollektivtrafik i områ-
det är det av största vikt att huvudstrå-
ken byggs ut från början, med kopp-
lingar mot Ullebergsleden, Bergvik och 
Zakrisdal. Kollektivtrafiken bör finnas 
tillgänglig från att de första boende 
flyttar in i området för att uppmuntra 
till ett hållbart resande.

Aktuell exploatering ställer även 
krav på befintlig vägstruktur utanför 

GENOMFÖRANDE

Genomförande
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planområdet, gällande t ex cykelvägs-
anslutningar och kapacitet i trafikmot 
mm. Planprogrammmet är beroende 
av omkringliggande exploatering 
och utbyggnad för att möjliggöra för 
kollektivtrafik genom programområdet 
och för goda förbindelser.

För att skapa en attraktiv stadsdel 
med mervärden för de boende är det 
även av yttersta vikt att relativt tidigt 
färdigställa parkstråket, badplatsen, 
småbåtshamnen samt promenadstråket 
längs Vänern. I övrigt finns det inget i 
dagsläget som styr en etappindelning 
av övrig bebyggelse. 

Då den nya stadsdelen planeras på 
en plats där det idag saknas bostäder 
kan det vara bra att den första bygg-
nadsetappen innehålla många bostäder 
för att komma upp i tillräckligt antal 
boende för att skapa en trevlig och 
trygg stadsdel. Vidare behöver delar av 
den allmänna marken anläggas för att 
skapa en trivsam och attraktiv miljö.

Ekonomiska frågor
De nödvändiga åtgärder som krävs för 
att genomföra kommande detaljplaner 
bekostas helt eller delvis av exploatör 
(-er). I dagsläget kända åtgärder är:

• Nya gator
• Nya VAD-ledningar
• Utbyggnad av anläggning för 

ytvattenhantering 
• Anläggande av ny infartsväg (cir-

kulation på Ullebergsleden)
• Kapacitetsstärkande åtgärder på 

Ullebergsleden och i Bergviksron-
dellen.

• Cykelbana längs Ullebergsleden 
samt planskild GC-passage

• Badstrand
• Komplettering av motionsspår/

rekreationsstigar och spänger
• Upprustning av småbåtshamn
• Ev anläggande av kallbadhus
• Eventuell marksanering
• Anläggande av park och stadsdels-

lekplats 
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Miljökonsekvenser
Undersökning om betydande  
miljöpåverkan
För planprogrammet har en underök-
ning om betydande miljöpåverkan 
gjorts under augusti-september 2019. 
Ett genomförande av planprogram-
met kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 11 Miljöbal-
ken. En miljökonsekvensbeskrivning 
har därför upprättats med avgränsning 
till sakfrågorna vatten, naturvärden 
och strandskydd. En sammanfattning 
av den och övriga konsekvenser av 
planförslaget kommer att beskrivas i 
den här delen av planbeskrivningen.

Undersökningen har samråtts med 
Länsstyrelsen i Värmland. Länsstyrel-
sen delar kommunens uppfattning.  

Sammanfattning av MKB
Konsekvenser för naturvärden
Planprogrammet har utformats så att 
exploatering av utpekade områden 
med mycket höga naturvärden und-
viks. Detta innebär att dessa områden, 
med lämplig naturvårdande skötsel, 
med tiden kan få ännu högre naturvär-
den än idag och bli mer artrika.
Den planerade bebyggelsen innebär 
dock att skogsmarken inom planom-
rådet blir mindre sammanhängande. 
Detta kan minska möjligheterna för 
växter och djur att spridas mellan olika 
skogsområden. För lindra barriäref-
fekten föreslås spridningskorridorer i 
form av ”gröna släpp” i bebyggelsen.

Flera fridlysta, hotade arter och andra 
naturvårdsintressanta arter har påträf-
fats inom planområdet. De flesta har 
påträffats inom de utpekade område-
na 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. 

Konsekvenser
KONSEKVENSER

Även en damm som utpekats som 
en viktig lokal för groddjur kommer 
dock att påverkas av exploateringen i 
området. Dagvattenhanteringen som 
planeras i området föreslås utformas 
för att gynna groddjur.

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 stör-
ningar för vissa fågelarter. Det ökade 
markslitaget bedöms dock gynna flera 
typer av skyddsvärda svampar.

Anläggandet badbryggor, upprustning 
av befintlig småbåtshamn samt anläg-
gande av eventuellt kallbadhus kom-
mer att innebära arbete i vatten som 
kan leda till en viss grumling. Påverkan 
på växter- och djur i Vänern förväntas 
främst uppstå då planerade anlägg-
ningar 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. Dag-
vattnet från planområdet föreslås även 
efter exploatering ledas till Grund-
viksbäcken. 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 miljökvalitetsnor-
merna uppfylls. Ett annat mål är och 
att inte ytvattentäkten i Kattfjorden 
ska påverkas negativt. Hur dagvat-
tenhanteringen 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 bad-
plats och restaurering av den befintliga 
småbåtshamnen.

De åtgärder som föreslås inom strand-
skyddsområdet innebär små ingrepp 
i naturmiljön. I strandskyddsområdet 
kommer ett sammanhängande skogs-
området 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 strand-
skyddsområdet 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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Sociala konsekvenser 
Trygghet
Programförslaget förordar en sam-
manhållen bebyggelsestruktur med 
byggnader placerade mot gatan. Detta 
ger möjlighet till många entréer och 
fönster vända mot gatan vilket ger 
upplevelsen av att vara sedd och trygg 
i gaturummet.  

De tydliga huvudstråken ger förutsätt-
ningar för en god orienterbarhet inom 
planområdet. Det är av stor vikt att 
stråken ansluter till omgivningen på ett 
bra sätt och att området kan anslutas 
från flera olika håll. Möjligheten att 
ansluta till privata gatunät i Bergviks 
handelsområde, Bergviks villaområde 
och södra delen av Zakrisdal är inte 
säkerställd i dagsläget. 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det 
av stor vikt att gång- och cykelbana 
anordnas längs Ullebergsleden, direkt 
öster om programområdet. Föreslaget 
gatunät inom programområdet föreslås 
utformas med stor hänsyn till gående 
och cyklister. Gatunätet föreslås vara 
sammanhängande med låg hastighet 
vilket ger goda förutsättningar att röra 
sig till fots och mötas i gatumiljöerna.

Programmet förslår en bebyggelse-
struktur som baseras på ett rutnät med 
bebyggelse mot gata vilket ger goda 
möjligheter att åstadkomma tydliga 
gränser mellan privata gårdar och 
offentliga rum. Att tydligt avgränsa 
privata gårdar bidrar ofta till en ökad 
användning och ett bättre omhänder-
tagande av platsen. Att utemiljöerna 
är väl omhändertagna bidrar också till 
den upplevda tryggheten av platsen.  

Programmet redovisar också en relativt 
tät bebyggelsestruktur. Den täta struk-
turen bidrar till att allmänna platser 
inte upplevs öde utan att ett folkliv kan 
uppstå.  

Rörlighet och närhet
Förutsatt att goda kopplingar till 
omgivningen och Karlstads centrum 
kan åstadkommas kommer området att 

vara en välfungerande livsmiljö med 
närhet till många arbetsplatser, skola, 
förskola, handel, service, grönområden 
och vatten. 

Genom att området försörjs med 
snabbusstråk och att cykelkommu-
nikationerna till centrum kommer 
att förstärkas så finns det goda möj-
ligheter att leva utan bil i området. 
Planerade åtgärder Ullebergsleden och 
i Bergviksrondellen innebär även goda 
kommunikationsmöjligheter med bil 
med närhet E18. 

Social sammansättning
Programmet föreslår olika typer av 
bostäder gällande storlek, struktur 
och täthet, vilket lockar invånare av 
olika åldrar, familjesammansättningar 
etc. Inom området föreslås en relativt 
hög andel flerbostadshus vilket kan 
vara ett bra komplement då omgivan-
de områden innehåller en hög andel 
enbostadshus. 
Att åstadkomma bra och många 
kopplingar till intilliggande stadsdelar 
kommer att vara viktigt. Den föreslag-
na parken kan med en god utformning 
lyckas utgöra en mötesplats mellan 
stadsdelarna Katrineberg, Zakrisdal, 
Bergvik, Gräsdalen m.fl.

Sammantaget är möjligheterna goda 
för en integrerad stadsdel med nära 
kommunikationer in mot centrum. 

Mötesplatser och friluftsliv
Den relativt täta strukturen ställer krav 
på att det finns andra platser att mötas 
och vistas på. I programmet föreslås 
en ny stadsdelspark. Parkens utform-
ning och funktionsindelning kommer 
att vara betydande för områdets sociala 
funktionalitet. Det är viktigt att det 
finns mötesplatser av flera olika slag 
som fungerar för olika målgrupper 
och aktiviteter. En konsekvens av för 
få platser är att vissa grupper utkon-
kurreras från att visas i det offentliga 
rummet.

Utöver parken föreslås även ett torg 

centralt i bostadsområdet och ett antal 
platser längs Vänerstranden. Även norr 
om programområdet mot handelsom-
rådet, där hållplatsläge för snabbuss 
planeras, finns möjlighet att anlägga ett 
torg i någon form.

Att naturmark också sparas och hän-
syn tagits till naturvärden innebär även 
goda möjligheter för bostadsnära natur 
och olika typer av rekreationsytor och 
motionsspår vilket är positivt ur t.ex, 
ett folkhälsoperspektiv.  

För boende utanför programområdet 
är en positiv konsekvens av pro-
gramförslaget att stranden som idag 
är mycket svår att nå tillgängliggörs 
för allmänheten. Likaså blir rekrea-
tionsområden och motionsstigar mer 
tillgängliga för allmänheten. 

Barnkonsekvenser
I jämförelse med nuläget är planpro-
grammet till stor del positiv utifrån ett 
barn- och ungdomsperspektiv. 

Befintliga lekvärden inom program-
området finns inom naturmarken, och 
en stor del av denna föreslås fortsatt 
vara kvar. I övrigt finns det mycket få 
platser inom och i närheten av progra-
mområdet idag som är anpassade för 
barn och unga. 

Programförslaget innebär många 
möjligheter till nya mötesplatser och 
nya samband och stråk som förbättrar 
för barn som bor runtom program-
området idag. De nya bostadskvarter 
som föreslås kommer alla att ha nära 
till lekvärden både inom skogsmark 
och mer anlagd parkmark. Det här ger 
tillgång till både programmerade och 
oprogrammerade ytor vilket är positivt 
för barns lek och utveckling. Det finns 
goda möjligheter att skapa variation i 
utemiljön där även bostadsgårdarna, 
strandområdet och vattenmiljön är en 
del.

Det är också till fördel att det finns 
utomhusmiljöer inom området utan 
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KONSEKVENSER

störande buller, speciellt på udden som 
är långt från vägar och annat buller.

Förskoletomternas placering och 
yta ger bra förutsättningar för lek 
och grönska. Tillräckligt stor yta för 
förskolegård behöver säkerställas i 
detaljplaneskedet. Förskolorna är 
placerade vid de större  gatorna vilket 
kan medföra att de utsätts för trafik-
buller. Byggnadens placering kan bli 
viktig för att åstadkomma tysta gårdar. 
Detta behöver studeras också vidare i 
detaljplaneskedet. 

Programförslaget anger bostäder intill 
förskolegårdarna vilket gör att platsen 
får ögon på sig även på natten och 
behöver inte bli en öde, otrygg plats 
kvällstid.

Kopplingar och samband
Det är viktigt att barn har bilfria eller 
bilsäkra stråk att ta för att kunna röra 
sig mer fritt på egen hand. Inom park-
stråket, men även inom naturmarken 
och mellan de privata gårdarna kan 
alternativa stråk finnas där barn kan 
röra sig mellan sin bostad, kompisar 
och målpunkter såsom badplatsen eller 
förskolan. Programstrukturen ger de 
här möjligheterna. 

Utifrån ett barnperspektiv är det 
också av stor vikt att det finns säk-
ra gång-och cykelvägar både inom 
programområdet, men också från 
programområdet till omkringliggande 
viktiga målpunkter för barn och unga 
som t.ex. skola, idrottsanläggningar, 
busshållplatser, service, 4H-gården, 
och andra fritidsaktiviteter. 

Väl fungerande kollektivtrafik är också 
viktigt för att unga ska våga och själva 
kunna ta sig till andra stadsdelar. Upp-
täcka själva utan att behöva ha vuxen 
med eller bli skjutsad.
Programförslaget stärker kopplingar 
och samband mellan de olika stadsde-
larna och föreslår både kollektivtrafik 
och gc-vägar inom hela området och 
till andra stadsdelar vilket är positivt.

Mötesplatser
Den nya stadsdelen Katrineberg kom-
mer att kunna erbjuda flera mötesplat-
ser för barn och unga. Det är viktigt 
att det finns många olika mötesplatser 
för att ge möjlighet för barn och unga 
att träffas, utan vuxna och utan ord-
nade aktiviteter, och som dessutom är 
gratis. Platser där de kan se andra och 
där de också kan bli sedda. 

Den föreslagna parken kan bli en 
sådan plats och har stor potential att 
nyttjas under stor del av dygnet och 
året. 

Även vid strandområdet finns goda 
möjligheter för mötesplatser för barn 
och unga. Kan också vara en bra plats 
för ungdomar långt från vuxnas ögon 
och där de kan få vara ifred. Det kan 
också bli konflikt i att platsen kan upp-
levas som otrygg av andra grupper.

Spontana mötesplatser för ungdomar 
kan uppstå vid mataffärer, busshåll-
platser, skola och butiker. Platser som 
inbjuder till aktivitet och med sittplat-
ser kan gärna placeras i direkt anslut-
ning till handel och service. I progra-
mområdet skulle sådana ”hängplatser” 
kunna uppstå vid det centrala buss-
torget, men även norrut mot Bergviks 
handelsområde. 

Möjliga problempunkter
Utifrån ett barn- och ungdomsper-
spektiv har några problempunkter 
identifierats vilka det behöver arbetas 
vidare med i kommande detaljplane-
arbete.

- För barn och unga som bor i stads-
delarna runtom blir entréerna in i 
Katrineberg viktiga. Det behöver ges 
stort fokus på gestaltningen av de 
här platserna. Storskalighet och rörig 
struktur runtom planområdet gör att 
det är en svår utmaning att gestalta 
dessa kopplingarna så att de upplevs 
mindre otrygga.

- Parkens utformning i nordost mot 

Ullebergsleden. Finns risk att den här 
delen kan upplevas otrygg då inga 
bostäder finns intill och det gränsar till 
större verksamheter och bilväg. Kan 
bli öde? 

- Området i norr mellan Bergviks 
handelsområde och föreslagen ny 
bebyggelse skulle kunna bli en otrygg 
plats då det inte planeras för bostäder 
här och det kanske enbart befolkas 
viss tid om dygnet. Många unga kan 
tänkas vilja ta sig från sin bostad och 
upp till den handel och service som 
finns inom Bergvik. Kan plats skapas 
här för aktiviteter riktade till ungdomar 
skulle det vara positivt.    

- För att främja att barn ska kunna 
ta sig mellan sina kompisar i olika 
stadsdelar är det viktigt att det finns 
någon koppling i form av t.ex. gång- 
och cykelväg till Bergviks villaområde. 
En sådan kommer då att behöva gå 
genom skogsmark och kan upplevas 
som otrygg och då kan det vara viktigt 
att det finns belysning. 

- Säkra passager över huvudstråken 
är särskilt viktiga ur ett barnperspek-
tiv speciellt i sydost där parkstråket 
fortsätter på bägge sidor av vägen, 
mellan förskolor och parken samt vid 
busshållplatser.

- Det kan uppstå intressekonflikter 
mellan dagvattenhantering, barns lek, 
ungdomars mötesplatser och rekre-
ation inom parken. Kan behövas 
en zonindelning av parken för olika 
aktiviteter. Ytan är stor och förutsätt-
ningarna finnas för att skapa mindre 
rum inom ytan.

- Det kan finnas intressekonflikter 
inom bostadsgårdarna där det blir 
viktigt att avsätta tillräckligt stor yta 
i detaljplaneringen så att utrymme 
för lek finns. Speciellt småbarnslek 
då större barn kräver större ytor som 
snarare kan tillgodoses inom allmän 
platsmark. Programförslaget föresprå-
kar gemensamma parkeringshus vilket 
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innebär att det kan bli mer plats på 
gårdarna för grönska, lek och rekre-
ation och inte parkering. Annars är 
parkeringsbehovet ett intresse som kan 
komma i konflikt med barns möjlighet 
till lek och rörelsefrihet.

Om bilen blir mindre tillgänglig kan 
det också stärka gång och cykel i 
stadsdelen och minska risken för att 
många föräldrar skjutsar sina barn till 
förskola och skola och därmed bidrar 
till biltrafik i allmänhet och en trafiko-
säker miljö vid förskolor och skolor i 
synnerhet.

Kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer bidrar med identitet och 
karaktär till platsen. Det finns också ett 
värde i att det är möjligt att avläsa vad 
platsen använts till tidigare. 

Inom programområdet finns ett 
begränsat antal sådana lämningar. Mer-
parten av de kulturhistoriska lämning-
arna kan bevaras med programmets 
nuvarande utformning.
 
Rester av Grundvikens gård kan 
till stor del sparas och synliggöras i 
stadsstrukturen. Även rester av den 
trädradskantade väg som lett fram till 
gården kan bevaras och användas i den 
nya strukturen. 

Motionsspår, skyltar och småbåts-
hamn som anlagts för de arbetande på 
Zakrisdals ammunitionsfabrik föreslås 
bevaras och rustas upp för att fortsätta 
användas. 

Befintliga fritidshus vid vattnet föreslås 
rustas upp eller ersättas med mot-
svarande volym på samma plats. I de 
områden som föreslås förbli natur-
mark finns rester av husgrunder, rester 
av Katrinebergs gård, en stensättning  
och en bunker vilka samtliga avses 
lämnas orörda. Rester från ett före det-
ta stenbrott i programområdet norra 
del bedöms inte möjligt att bevara då 
en allmän gata bedöms nödvändig att 

anlägga genom det området för att 
sammankoppla Bergviks handelsområ-
de med programområdet. Stenbrottet 
är inte utpekat som en fornlämning.

Programmets genomförande bedöms 
inte medföra några betydande negativa 
konsekvenser på kulturmiljön. Kultur-
miljövärden bedöms kunna nyttjas och 
utvecklas för att skapa identitet och 
mervärden till platsen.

Ekonomiska konsekvenser
En utbyggnad av stadsdelen Katrine-
berg kommer innebära kostnader för 
t.ex. anläggning av allmänna gator, 
ledningar, parker och torg inom 
programområdet. Även infrastruk-
turåtgärder utanför programområdet 
kommer att krävas delvis till följd av 
bostadsutbyggnaden av Katrineberg. 
Inom programområdet föreslås även 
åtgärder för att stärka friluftslivet i 
syfte att åstadkomma boendekvalitéer 
för tillkommande bostadsbebyggelse 
och för Karlstadsbor i stort. 

Programmets genomförande kommer 
också att innebära intäkter för kom-
munen genom försäljning av tom-
trätter. Exploateringsintäkterna avser 
täcka kostnaderna för utbyggnaden av 
allmänna gator, ledningar, parker och 
torg inom programområdet. Projektet 
kommer också bidra till att bekosta 
åtgärder för friluftslivet i strandzonen 
och i skogen liksom infrastrukturåtgär-
der utanför programområdet. Dessa 
åtgärder är särskilt viktiga så stadsde-
len inte ska upplevas isolerad och för 
att mötesplatser och rekreationsom-
råden ska finnas tillgängligt. Att inte 
genomföra dessa åtgärder kan på sikt 
innebära negativa ekonomiska konse-
kvenser. 

De föreslagna allmänna platserna kom-
mer utöver anläggningskostnader även 
innebära underhållskostnader. Under-
hållskostnader finansieras av skatteme-
del. De nya bostäderna möjliggör fler 
Karlstadsbor och ökade skatteintäkter. 

Kommunens driftkostnader kommer 
öka då tillkommande gång- och cykel-
stråk, gator, underhåll av utsmyckning 
av allmän plats och nya anpassningar 
till trafikverkets vägar förändrar kom-
munens driftförutsättningar i området.

Tillkommande bebyggelse innebär 
även behov av två nya förskolor och 
ett antal grundskoleplatser. Detta 
finansernas inte av exploateringen.

De nya bostäderna möjliggör fler Karl-
stadsbor och ökade skatteintäkter. Den 
nya stadsdelen, med stor andel nya bo-
städer, är viktig i Karlstads kommuns 
arbete att uppnå visionen livskvalitet 
Karlstad 100 000. 
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