
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
planprogram för Katrineberg, 

Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Samråd för planprogrammet hölls enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 § mellan den 9 mars-17 
april 2020. Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastig-
hetsägare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadrummet på stadsbiblioteket och på kommunens hemsida under 
samrådstiden. 

Ett öppet hus var inplanerat under samrådstiden men fick ställas in p.g.a. Covid-19, istället uppma-
nades berörda fastighetsägare att ställa frågor via telefon eller mail. 

Ett informationsmöte hölls den 7 september 2020 digitalt via länk. Samtliga boende enligt fastig-
hetsförteckningen bjöds in att delta, ställa frågor och ta del av en presentation av förslaget. En extra 
vecka efter detta möte för att komplettera med synpunkter på förslaget erbjöds också.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. 
Yttranden utan erinran har inkommit från Luftfartsverket, Kultur- och fritidsnämnden och Barn- 
och ungdomsnämnden.

Förslag till ändringar
- Fler inventeringar och analyser har gjorts efter samrådet gällande fåglar, fladdermöss, nattviol och 
objekt som kan påverkas av det generella biotopskyddet. Milljökonsekvensbeskrivningen och text i 
planprogrammet gällande naturvärden har uppdaterats utifrån denna nya information.

- Ytterligare sedimentprovtagning av Grundviksbäcken och provtagning på ”det öppna fältet” har 
gjorts och planprogrammet samt genomförandebeskrivningen i den har uppdaterats gällande miljö-
föroreningar 

- Förskoletomten i norr har justerats så ett större grönt släpp bildas intill den. Befintliga byggnader 



från gamla Grundvikens gård hamnar då inom naturmark/parkmark istället för delvis inom försko-
letomt.

- Justering av tomtmark mot föreslagen parkmark har gjorts så det blir något mer parkmark. 

- Området inom 200 meter från fastigheten Zakrisdal 1:22 pekas ut som ”utredningsområde för 
bostäder” istället för bostäder.

- Förtydligande har gjorts gällande ett grönstråk som är av betydelse för fladdermöss. Utöver det 
ca 50 meter breda naturområdet behöver anpassningar gällande t.ex belysning och vegetation göras 
inom kvartersmarken så att ett totalt ca 100 meter bredd område kan åstadkommas som är fritt från 
ljusföroreningar mm som kan störa fladdermössen. 

- Genomförandebeskrivningen har kompletterats med att ett hållbarhetsprogram ska tas fram under 
detaljplaneskedet med syfte att fungera som ett stöd både under genomförandet av Katrinebergs 
utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Programmet ska tydliggöra hur stadsdelen kan 
nå upp till kommunens mål kring hållbarhet och vem som har ansvar för vad. 

- Genomförandebeskrivningen har också kompletterats med de naturvårdande åtgärder eller 
kompensationsåtgärder som pekas ut som nödvändiga i de tidigare nämnda analyser gällande bland 
annat fåglar, groddjur och fladdermöss.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

Kvarstående synpunkter
- Ta bort småbåtshamnen ur programmet
- Bygg inte här
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INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Tidigare ställningstaganden 
Programområdet omfattas av FÖP Västkust som antogs 2007. I denna fördjupning anges ett antal 
inriktningar för en fortsatt utveckling av området. Länsstyrelsens bedömning är att programförsla-
get väl följer de riktlinjer som särskilt ska beaktas enligt FÖP Västkust.

Programområdet är inte tidigare planlagt. Dock har en tidigare planprocess i området lett till att 
Länsstyrelsen upphävde den antagna detaljplanen på grund av hanteringen av strandskyddet. Planen 
överklagades men regeringen ändrade inte Länsstyrelsens beslut.

Både norr och söder om programområdet pågår detaljplanering av Månsberget respektive Zakris-
dal. Båda dessa projekt måste ses i ett sammanhang med det nu föreslagna området. Särskilt trafik-
frågor och naturvärdesfrågor är här av stor betydelse.

Länsstyrelsens roll 
I programskedet avser Länsstyrelsen att:
•  tillhandahålla eventuellt nytt planeringsunderlag
•  påtala om det behövs ytterligare utredningar samt förtydliga vad sådana utredningar bör  

 innehålla
•  upplysa om genomförandet av efterföljande detaljplaner kan medföra krav på tillstånd  

 enligt annan lagstiftning
•  granska behovsbedömningen och ge råd kring huruvida planering enligt programmet kan  

 antas medföra betydande miljöpåverkan
•  ge kommunen en samlad bedömning om programmets genomförbarhet och peka på vilka  

 frågor som särskilt bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet

Behov av ytterligare utredningar  
Till programförslaget finns ett stort antal utredningar och dokument bifogade. Flera av dessa togs 
fram till den tidigare detaljplaneprocessen i området. Då spännvidden i ålder är stor, upp till 14 år,  
kan det ifrågasättas hur aktuella vissa av underlagen är. Länsstyrelsen gör bedömningen att flera av 
dokumenten kan behöva uppdateras för att fungera som relevanta underlag i den aktuella planpro-
cessen. 

Kommentar: Kommunen har bedömt vilka utredningar som fortsatt anses aktuella vilket nu har förtydligats i 
programhandlingen. En bilaga har lagts till planbeskrivningen, där de inventeringar och utredningar som bedömts 
aktuella listas. Kommunen har gjort bedömningen att de inventeringar som saknades eller var inaktuella var fågelin-
ventering, vilket har gjorts under sommaren 2020 och nattviol vilket inventerades under sommaren 2021. Läns-
styrelsen har i andra planer efterfrågat en mer översiktlig fladdermusutredning, där även Katrineberg ingår, vilken nu 
även har gjorts. Efter samrådet har också en analys tagits fram för vilken påverkan planförslaget har på groddjur, 
fåglar och fladdermöss. 

Tillstånd enligt annan lagstiftning 
Biotopskydd  
Planprogrammet är utformat på ett sådant sätt att ett genomförande innebär att biotopskyddade 
objekt tas bort. Inom planområdet finns ett dike i åkermarken som omfattas av det generella bio-
topskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken.

Vid en dispensansökan ska det redovisas vilka andra alternativa lösningar som är prövade och som 
innebär mindre skada på den skyddade biotopen. Om inte åtgärden går att undvika ska sökande 
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redovisa bland annat objektets ekologiska funktion i landskapet så som t.ex. spridningskorridor och 
vattenhållande funktion, vilka naturvärden och eventuella artförekomster som finns. Även kringar-
beten, som exempelvis förläggning av VA och dagvatten, som kan komma att påverka den skyddade 
biotopen ska redovisas. Vid en dispens krävs ofta ekologisk kompensation, som t.ex. när en vatten-
miljö försvinner ska denna kompenseras med en ny vattenmiljö.

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med detta under rubriken: Anmälan och tillstånd. En 
inventering av vilka objekt inom planområdet som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet har tagits fram 
efter samrådet samt en analys av planförslagets påverkan på objekt med generellt biotopskydd.

Artskydd  
Kommunens ambition är att anpassa exploateringen i området till många av de utpekade naturvär-
den som framkommit i tidigare utredningar samt att bevara gröna stråk genom området.

Påverkan på naturmiljön i form av fragmentering och barriäreffekter har dock inte kunnat undvikas. 
Länsstyrelsen vill framhålla betydelsen av att i den fortsatta planeringen se över möjligheten att yt-
terligare minska effekten av denna uppsplittring i landskapet. Detta blir särskilt angeläget i fråga om 
de fridlysta arter som finns i området.
Fynd av arter som skyddas enligt artskyddsförordningen innebär att man till följd av hänsynsreg-
lerna i Miljöbalkens kap 2, i första hand behöver undvika påverkan på arterna och deras livsmiljöer. 
Kommunen måste därför visa att man utrett möjligheten att undvika störning eller skada på de 
aktuella arternas livsmiljöer. 
 
Om kommunen bedömer att det inte går att undvika artens livsmiljöer, behövs en utredning om 
effekten av planen på fridlysta arters gynnsamma bevarandestatus i området (artskyddsförordningen 
4 § 1-2p) och den kontinuerliga ekologiska funktionen för fortplantingsområden och viloplatser 
påverkas (4 § 4p). Genomförandet av detaljplanen kan, om gynnsam bevarandestatus påverkas eller 
om kontinuerlig ekologisk funktion inte kan bibehållas, kräva en dispens enligt fridlysningsbestäm-
melserna.

Frågan om gynnsam bevarandestatus ska utredas i enlighet med Förordningen om områdesskydd 
§16 fjärde stycket, 1. Populationsutvecklingen visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livs-
kraftig del av sin livsmiljö. 2. Artens naturliga och hävdbetingande utbredningsområde är inte mins-
kande nu eller i framtiden. 3. Det finns och kommer sannolikt att finnas tillräckligt stor livsmiljö för 
artens populationer på lång sikt. Kommunen behöver visa att man bedömt dessa kriterier för arten 
i området (lokalt) och omgivningarna (t.ex. regionalt och nationellt). Man behöver även analysera de 
skyddade arternas bevarandestatus före genomförandet och hur arten kan komma att påverkas av 
detta genomförande.

Det behöver tydligt framgå vilket område som avses när man bedömt om gynnsam bevarandestatus 
påverkas. Länsstyrelsen gör bedömningen att en sådan analys ska göras för det aktuella planområdet 
och omgivningarna relevanta för den lokala populationen. De kumulativa effekterna i landskapet 
och över tid bör bedömas med övrig planerad exploatering i närområdet. 

Det behövs ett mer detaljerat underlag angående påverkan på nattviolens population och utbred-
ning i området och hur påverkan på groddjurens livsmiljö och spridningsmöjligheter bibehålls. 
Vidare behöver det utredas var fladdermössens fortplantnings- och viloplatser finns och hur man 
ser till att dessa finns kvar i tillräcklig omfattning.  

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att den s.k. rödlistningen nyligen uppdate-
rats och att man i underlaget behöver se över klassningen på framförallt fåglar i detta avseende.
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Då hamnområde och andra anläggningar på udden kan påverka bl.a. fågellivet i våtmarken och på 
närliggande skär är det också av största vikt att utredningar i det fortsatta planarbetet ser på risken 
för störning i dessa områden. 

Miljöbedömning 
Kommunen har bedömt att programförslaget innebär en betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning har därför upprättats och bifogats till planförslaget. Den har avgränsats till 
tre sakområden som bedömts som särskilt viktiga; naturvärden, vatten och strandskydd. Länssty-
relsen delar denna uppfattning men ser det som en brist och delar Trafikverkets uppfattning att det 
faktum att 1500 bostäder planeras i området och den trafikpåverkan det får inte lyfts i MKB. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Programområdet innehåller betydande naturvärden som kan komma att utlösa behov av dispenser 
från biotopskydd respektive artskydd. Kommunen bör i möjligaste mån utforma efterföljande pla-
ner så att dessa prövningar kan undvikas då gällande lagstiftning ställer höga krav för att dispenser 
ska kunna medges. 

Trafikfrågorna i området bör belysas ytterligare. I MKB saknas bedömning av vad de nya bostä-
derna inom området genererar för trafikströmmar och volymer. 

Angränsande till planområdet pågår detaljplanering för Månsberget, Zakrisdal och för trafikplatser 
m.m. på Ullebergsleden. Dessa planprojekt är intimt sammanflätade med det aktuella planprogram-
met och måste, enligt Länsstyrelsens bedömning, ses i ett sammanhang vad gäller påverkan på 
naturvärden och vägnätets utveckling och kapacitet i området.

Kommentar: Kompletterande inventeringar, utredningar och analyser har tagits fram och MKB:n har uppdaterats 
gällande naturmiljö. MKB:n har också kompletterats med ett avsnitt kring trafikfrågorna.

Trafikverket
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Miljökonsekvensbeskrivningen har fokus främst på vatten, naturmark och strandskydd. MKB  
redovisar inte konsekvenser av den trafikalstrande effekten av cirka 1 500 nya bostäder. 
MKB lyfter inte heller effekter av boende i närhet av buller eller led för transport av farligt gods. 
I planprogrammet redovisas dock översiktliga uppgifter om buller och avstånd till farligt gods-led 
som indikerar att riktvärden och avstånd ur dessa hänseenden kan klaras. 

Hållbar tillgänglighet 
Stadsdelen avses länkas ihop med omgivande stadsdelar och ligger relativt nära Karlstad centrum 
vilket innebär goda möjligheter för hållbara resor och transporter till varierande målpunkter. Trans-
portbehovet kan hållas nere.

Kommunen planerar en viktig kompletterande gång- och cykelbana längs Ullebergsleden som 
kan länka samman Bergvik, Katrineberg, Zakrisdal med Jakobsberg. Det är av vikt att denna kan 
prioriteras och ges en attraktiv och säker utformning i det övriga trafiksystemet. Trafikverket ser här 
möjligheter att planera för och prioritera hållbar tillgänglighet.  

Åtgärder i angränsande vägnät 
Kommunen anger att åtgärder behövs i omgivande vägnät utanför planområdet för att utveckla ett 
trafiksäkert och lättorienterat trafiknät. Trafikverket konstaterar också att så är fallet och utgår från 
att föreslagna åtgärder längs Bergviksvägen, Ullebergsleden samt i Bergviksrondellen genomförs 
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taktat med planernas genomförande. Fortsatt detaljplanläggning och utbyggnad av Katrineberg är 
tex avhängigt att detaljplan för cirkulationsplats vid Ullebergsleden finns framme för att möjliggöra 
en rimlig tillgänglighet.  

Vidare anser Trafikverket att det är viktigt att skapa den föreslagna direktlänken mellan Bergvik 
och Katrineberg (öst-västliga stråket behöver ansluta Bergvik) för att undvika att trafik måste ta sig 
ut till Ullebergsleden och belasta södra cirkulationsplatsen vid Hultsberg. En vändplats är inte en 
tillräckligt bra lösning här.

Åtgärder i statligt vägnät 
Strax norr om programområdet pågår planarbetet för utbyggnad av 27 000 kvm handel vilket kräver 
tillgänglighet och kapacitet som behöver utformas både hållbart och säkert. Söderut föreslås Zakris-
dal omvandlas till ett område för bostäder. Öster om Ullebergsleden prövas om Gräsdalen/Ulleberg 
kan förtätas. Sammantaget planeras en påtaglig stadsutveckling. 

Kommunen har tagit fram PM Trafikanalys - ny handelsetablering mellan Bergvik köpcentrum och 
kvarteret Riksdalern – Karlstad, WSP 2019-11-07. Denna visar att en rad åtgärder krävs för att 
klara framtida kapacitetsbehov till följd av bland annat en utbyggnad av bostäder inom Katrineberg. 
Trafikverket vill hänvisa till tidigare yttrande i detaljplan för Bergvik 1:37 (TRV 2019/134876). Se 
angående de antaganden som här gjorts. Oklarheter kvarstår, det är tex svårt att återfinna uppgifter-
na om Katrinebergs trafikalstring i genomförd mikrosimulering, Trafikverket efterlyser transparens. 
Kommunen anger dock att resultaten visar att man tagit tillräcklig höjd för områdets trafikalstring. 
Detta är väsentligt då bla denna i sin tur ligger till grund för behov av åtgärder.  

Ett genomförande av detaljplaner inom Katrineberg ställer krav på att åtgärder måste genomföras 
både i det kommunala och statliga vägnätet vilket också redovisas. Avtal behöver tecknas för åtgär-
der i statlig anläggning.  

Fortsatt planering 
I den gemensamma åtgärdsvalsstudie som tagits fram för E 18 genom Karlstad föreslås ett flertal 
åtgärder längs E 18, bla vid Hultsbergsmotet. En gemensam utgångspunkt i vilka åtgärder som ska 
genomföras och när, underlättar fortsatt planering. Trafikverket ser att denna fråga måste hanteras 
tillsammans med kommunen där ansvar för att genomföra åtgärder fördelas, förankras och beslutas. 
Detta arbete återstår.

Kommentar: MKB:n har uppdaterats så att även konsekvenser gällande trafik inkluderas. 

Detaljplanen för cirkulationsplatsen vid Ullebergsleden planeras antas hösten 2021. Inför antagandet av planen har 
avtal för att reglera genomförandet av åtgärderna upprättats mellan Trafikverket och kommunen.

Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att direktlänken mellan Bergvik och Katrineberg är önsvärd och jobbar 
för en sådan lösning. De föreslagna åtgärderna i trafiknätet är dock dimensionerade så att vi inte är beroende av en 
sådan koppling.

På sid 29-30 i programmet framgår i grova drag hur trafikflödena beräknats och vilka utredningar som ligger till 
grund för föreslagna åtgärder. Trafiksimuleringen är komplex och innehåller stora mängder indata. Efter samrådet 
har kommunen kallat till möte och muntligen förklarat hur trafikflöden beräknats. Planhandlingen kompletteras 
med en bild på svängflöden i planerad ny cirkulation på Ullebergsleden och beräknad ÅDT från Katrineberg ut på 
Ullebergsleden. 

Trafikverket efterfrågar även en samlad bild av pågående projekt. Detta finns på sidan 6 i programmet. Mer illus-
trativ bild över planeringsläget finns i planbeskrivningen till detaljplanen för cirkulationsplats vid Gräsdalen.
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Region Värmland Kollektivtrafik
Övergripande 
Området kommer att trafikeras av Karlstadsstråket med en planerad turtäthet 6-8 minuter samt en 
lokallinje med 20 minuters trafik. 

Exploateringen av Katrineberg, söder om Bergvik är positiv för kollektivtrafiken då den skapar ett 
bättre kundunderlag till det planerade Karlstadsstråket som når Bergvik från söder via Zakrisdal.  
Karlstadsstråket är en högkapacitetslinje med prioriterad framkomlighet, en så kallad BRT  
(Bus Rapid Transit), vars karaktär präglas av en hög ambitionsnivå.       
Stråket kan enkelt beskrivas som en liggande åtta med korsningspunkten i Karlstads centrum och 
vändpunkterna i Välsviken respektive Bergvik. Åttan trafikeras i båda riktningarna. Vissa hållplatser 
utmed åttan kommer att vara strategiskt viktiga för anslutning till övrig kollektivtrafik, både lokal 
och regional. 

Inom nuvarande planering finns också förutsättningar för en linjelagd trafik via Våxnäsgatan – 
Gruvlyckan – Gräsdalen som når Katrineberg via den nya infrastrukturen österifrån. Inom centrala 
delarna av Katrineberg kan linjerna mötas i en gemensam hållplats.

Påverkan 
Det nya stråket planeras genom området i nord-sydlig riktning genom den markerade cirkeln på de-
taljplanen där tänkta busshållplatser planeras och lokallinjen ansluter till sträckningen via Gräsdalen 
(nya cirkulationen Ullebergsleden). 
Fyra nya hållplatslägen behöver planeras inom området (två hållplatser, med lägen i båda riktningar). 
Två av dessa kommer att angöras av stråket och lokallinjen och bör lokaliseras inom cirkeln norr 
om korsningen. De två andra är tänkta i anslutning till Bostadsområdet i den östra delen av planom-
rådet, utmed lokallinjen i riktning mot Gräsdalen. 

Konsekvenser på kort sikt 
Stråket och lokallinjen planeras trafikera genom området med start senast 2025. Beroende på när 
viktiga kopplingar såsom Kartbergsbron, genvägar på Våxnäs via Våxnäs centrum och Låglandet 
samt skapandet av den nya infrastrukturen från Ullebergsleden sker, påverkas när trafik tidigast kan 
startas. 

Konsekvenser på lång sikt 
Katrineberg är en viktig och bra exploatering för Kollektivtrafiken då den förtätar och skapar en 
sammanhängande bebyggelse för Karlstadsstråket. Området får hög kvalitet avseende kollektivtra-
fikförsörjning och kommer att nå Karlstads viktigaste målpunkter utan byten med hög turtäthet. 
Det finns goda förutsättningar för att marknadsandelen för kollektivtrafik kan bli högre än motsva-
rande för andra stadsdelar, vilket också bör prägla stadsbilden och utformningen. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Stadsdelen Katrineberg trafikeras av Karlstadsstråket som är en BRT-linje vilken ska kännetecknas 
av hög turtäthet och hög framkomlighet. Hållplatser bör därför utformas ändamålsenligt och gatu-
utformning och övrig trafik ska anpassas efter kollektivtrafikens behov. Bra gång- och cykelkopp-
lingar ska eftersträvas för hög mobilitet.
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Värmlands museum

Kommentar: Synpunkterna tas med vidare in i detaljplaneskedet.
Planhandlingarna har uppdaterats med att det enbart är eventuella gång- och cykelvägar, och inte bilgator, 
mellan Katrineberg och Bergviks villaområde. Planbeskrivningen har också uppdaterats med att ”övriga 
kulturhistoriska lämningar” kan på grund av lagändringar klassas som fornlämning. Detta innebär krav på 
slutundersökning vid ev borttagning av lämningen.
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Ellevio
Ellevio äger de fyra 145kV-ledningar som går genom det tänkta planområdet och ledningarna är 
tryggade med ledningsrätt. Ledningarna är sambyggda två och två. De båda västra ledningarna 
har en ledningsgata med bredden 45 m (akt nr. 17-Å-5779) och de båda östra en ledningsgata med 
bredden 50 m (akt nr. 17-Å-5756). 
Vi yrkar att ledningsgatorna inom det tänkta planområdet i en kommande plankarta läggs in som ett 
markreserverat för allmännyttig luftledning. 

Vid planläggning av ett område ökar kravet på lägsta höjd över mark enligt starkströmsföreskrifter-
na ELSÄK-FS 2008: 1 från 6,5 m till 7 ,5 m för en 145kV-ledning. Inom det aktuella området finns 
flera ställen där ledningarna inte klarar den föreskrivna höjden efter planläggning varför åtgärder 
krävs för att en plan ska kunna godkännas och inte strida mot gällande föreskrift. Kostnader för 
sådana åtgärder betalas av kommunen eller exploatören. 

En ledningsgata bottenröjs normalt med 6-8 års intervall och vart tionde år inventeras och avverkas 
även kantträd som står utanför ledningsgatan. Med kantträd menas träd som på grund av sin höjd 
kan utgöra fara för ledningen och därmed även för person och egendom. Röjning och avverkning 
gäller även prydnadsbuskar och -träd.
Marknivån i ledningsgatan får inte ändras utan vårt godkännande och det gäller även vid om- eller 
nybyggnation av vägar. 

Eventuell sprängning i närheten av en luftledning måste utföras med största försiktighet så att de 
elektriska anläggningarnas konstruktioner inte skadas av vibrationer. Inte heller får stenkast skada 
de elektriska anläggningarna. Ta i god tid kontakt med Ellevios driftcentral i Karlstad i samband 
med planering av sprängning inom ett avstånd av 100 meter från elektriska anläggningar och led-
ningar. Detta för att möjliggöra skydd för den elektriska anläggningen eller ledningen.

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats utifrån synpunkterna under rubriken: Anmälan och 
tillstånd.

Hammarö Kommun
Hammarö kommun har i tidigare skeden påtalat vikten av att framkomligheten på Ullebergsleden 
förblir god, som en av kommunens två huvudförbindelser till E18. Det går mycket tung trafik till 
industrin på Skoghall och som förväntas öka i och med etablering av Hammarös nya område för 
småindustri på Vidön. 

Hammarö kommun anser att det är viktigt att även Hammarös växande befolkning tas med i en tra-
fikanalys och att man bör säkerställa och genomföra åtgärder som tryggar framkomligheten innan 
man går vidare med ytterligare exploateringar.

Hammarö kommun vill återigen poängtera vikten av att få vara delaktiga i planer som påverkar 
Hammaröbornas och andras möjligheter att ta sig till och från Hammarö genom Karlstad och öns-
kar en ökad dialog i ett tidigare skede kring dessa frågor med Karlstad.

Kommentar:  Karlstads kommun har bedömt att Länsstyrelsen bevakar de mellankomminala frågorna i detta fallet. 
Kommunen planerar för kapacitetsstärkande åtgärder på Ullebergsleden och i Hultsbergsmotets södra cirkulation. 
Åtgärderna innebär att planerad stadsutveckling i Karlstad (Katrineberg, Jakobsberg, Zakrisdal) inte kommer att 
påverka framkomligheten på Ullebergsleden eller på det kringliggande vägnätet i närområdet. De av dessa åtgärder 
som idag saknar planstöd bekräftas i den pågående planen ”Detaljplanen för cirkulationsplats vid Gräsdalen”. 
Åtgärderna överensstämmer med den tidigare framtagna ÅVS:en för sträckan. Om Hammarö kommuns utveck-
ling innebär ytterligare behov och kapacitetsförstärkningar på Karlstads kommuns vägar bör dessa kommuniceras 
omgående. 
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Miljönämnden 
En övergripande synpunkt är att dra nytta av erfarenheter från arbetet med planprogrammet för 
Jakobsberg för att fortsätta ha en hög ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet vid planläggningen 
av nya stadsdelar. 

Byggnation 
I den tänkta kvartersstrukturen bör man framhålla ett hållbarhetsfokus och exploatörernas ansvar 
för att söka gemensamma lösningar för bilparkering, cykelparkering och avfallshantering då fler 
aktörer delar på samma kvarter. Innergårdarna ska täcka många behov för att bli attraktiva och en 
samordning underlättar för att nå bra lösningar. För energifrågan kan man lyfta in taklösningar som 
ger bra förutsättningar för solcellsanvändning där även kvartersgemensamma placeringar är klokt. 
Kanske kan man även skriva något om att utreda möjligheterna till att använda byggnaderna i stads-
delen som effektbalansering för elnätet. Ytor för närodling skulle också kunna lyftas som önskvärt. 

Avfallshantering 
Beskrivningen om gemensamma avfallslösningar är bra. Stadsdelens behov av en större offentlig 
återvinningsstation avgörs av hur väl gemensamhetslösningarna genomförs. Det är i dagsläget brist 
på återvinningsstationer i västra Karlstad. 

Cykelanvändning 
Planprogrammet framhåller vikten av bra sammankopplade trafiknät och här vore det bra om också 
cykelperspektivet lyfts fram utifrån att göra det attraktivt att kunna cykla mellan stadsdelar på ett 
säkert och snabbt sätt. Det kortaste cykelalternativet mot centrum via Gräsdalen behöver beaktas 
vid rondellplaneringen liksom att kunna ta sig till Monsénberget och vidare till Hultsberg på andra 
sidan E18. Stadsgatornas yta mellan trottoar och fasad möjliggör inte tillräckliga ytor vid entréerna 
för trygg cykelparkering. Det är viktigt att säkerställa trygga och tillräckliga parkeringslösningar för 
cykel vilket kan betonas i planprogrammet 

Bilarkering och angöring 
Det är bra att planbeskrivningen utrycker att mobilitetscentrum och gemensamma parkeringslös-
ningar bör utredas. Samtidigt skriver man att det i huvudsak ska vara bilparkering på kvartersmark. 
Texten kan förtydligas om vad som är prioriterat. Läget i norra delen för ett mobilitetscenter skapar 
långa avstånd. En placering i stadsdelens nav skulle ge en bättre logik som även stärker det tänkta 
torgets liv och rörelse. Rekommendationerna att välja grön resplan kan också betonas i planpro-
grammet liksom ansvaret för att säkerställa laddmöjligheter för elbilar.

Kommentar: Efter samrådet har vidare diskussion skett med miljöförvaltningen och planbeskrivningen har uppdate-
rats inom olika delar utifrån synpunkter. Det som blir viktigast när det gäller de här frågorna är att det tas fram ett 
hållbarhetsprogram under detaljplaneskedet vilket nu betonas i genomförandebeskrivningen. Hållbarhetsprogrammet 
ska tas fram i syfte att fungera som ett stöd både under genomförandet av Katrinebergs utbyggnad och senare under 
områdets förvaltning. Programmet ska tydliggöra hur stadsdelen kan nå upp till kommunens mål kring hållbarhet 
och vem som har ansvar för vad. Detta ska göras tillsammans med kommande exploatörer. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentarer att ta med i det fortsatta arbetet: 
I strukturplan och i programmet beskrivs att korsningspunkten mellan det nord-sydliga och öst-
västliga stråket kan vara ett stadsdelscentrum med torg. Det behövs en försiktighet i hur benäm-
ningen torg används och det behöver tydligare beskrivas och avgränsas vad som menas. Är syftet 
att skapa; låg fart, prioritering för gående eller en plats att mötas på. Hela kedjan ner till utformning 
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och reglering bör tänkas igenom så att det blir en tydlig plats som förstås av alla trafikanter. Tor-
gytor innebär en ökad driftkostnad så därför bör det utredas att deras placering och funktion är av 
större nytta än den ökade driftkostnaden.

I övrigt bedömer förvaltningen att det finns plats och möjlighet att sköta gaturummet på ett bra 
sätt; det finns plats för snöupplag, skyltning och maskinell barmarks- och vinterdrift. Hållplatsy-
torna kan dock vara 0,5 m bredare och när det gäller enkel stopphållplats så behövs en refug  
på minst 2 m. Vi bedömer dock att dessa justeringar kan göras inom sektionen. Även en fortsatt 
diskussion om enkel- eller dubbelsidig cykelbana välkomnas, liksom hastigheter och passagepunkter. 
I diskussionen behöver en sammanvägning ske av funktion, utformning, utbyggnadskostnader (ex-
ploateringsekonomi) och framtida driftkostnader. Angöring till förskolorna och plats för parkering 
bör också studeras i ett tidigt skede.

Längs stranden vid den befintliga småbåtshamnen finns en nyckelbiotop som består av en strand-
skog. Nyckelbiotopen domineras av äldre björk och klibbal samt enstaka sälg och asp och har 
höga naturvärden. I området finns rikligt med död ved. För att inte påverka nyckelbiotopens höga 
naturvärden negativt bör parkeringsplatserna samt även helst byggnaden placeras utanför nyckelbio-
topen.

Redan i detta skede behöver frågan lyftas gällande ansvar, kostnader och skötsel för gestaltning och 
utformning av fördröjning av dagvatten inom planprogrammet.  
För planerade förskoletomter finns det vissa frågeställningar som behöver beaktas i vidare pla-
nering, som bevarandet av ruinresterna från Grundvikens gård inom den tänkta fastigheten för 
förskola. På den södra tomten, som är tämligen kuperad, finns också frågor kring planering och 
placering av byggnaden. Det behöver säkerställas att en byggrätt i senare planskede placeras på den 
del av tomten som är plan. Dock upplever förvaltningen att frågorna kan hanteras i vidare planlägg-
ning.

Kommentar: Avgränsningen för nyckelbiotopen i söder behöver ses över mer noga i samband med detaljplanering. 
Nyckelbiotopens utbredning är troligtvis mindre än vad som redovisats på strukturplanen. Vid detaljplanering 
behöver också placering av eventuella byggnader anpassas efter så att nyckelbiotopens värden inte påverkas negativt. 
Parkeringsmöjlighet, en mindre öppning, finns redan idag på föreslagen plats intill vägen för några enstaka bilar och 
ligger därför kvar. 

Torget är ytan bredvid gatan, inte gatan.

Frågan gällande ansvar/genomförande/drift är en intern fråga inom Teknik- och fastighetsförvaltningen, mellan 
VA-avdelningen och Park-avdelningen. Fördelningen av detta beror till viss del på hur dagvattensystemet utformas, 
vilket får studeras närmare i detaljplaneskedet.

Angöring till förskola bör vara korttidsparkering längs gatan, helst en bit bort från själva förskolan för att prioritera  
gång- och cykeltrafikanter.

Strukturplanen har justerats så att resterna från Grundvikens gård lämnas utanför föreslagen förskolegård och istäl-
let hamnar på parkmark. De topografiska förhållandena har i detta tidiga skede bedömts som hanterbara. Markni-
våerna studeras vidare i detaljplaneskedet.
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Grannar till planområdet

1. RZ-Zampart
RZ är beläget intill det nyplanerade villaområdet, se markering ”RZ” på bild nedan. Företaget 
bedriver verksamhet i enlighet med befintligt tillstånd gällande produktion (tillverkande industri), 
tillståndsgiven mängd av stål, aluminium, mässing, koppar, plast och komposit, titan och nysilver, 
samt utsläpp av renat processvatten. Företaget följer villkoren i tillståndet. 
Verksamheten tillhandahåller många arbetstillfällen i kommunen samt samarbetar med olika utbild-
ningsföretag/intressenter och tar emot praktikanter.  
RZ kommer fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med beviljat tillstånd och utvecklas framåt. 
Företaget har haft en positiv tillväxt sedan flera år och har en god marknad framåt vilket ger trygg-
het för anställda. RZ befarar att det planerade bostadsområdet närmast vår fastighet kan innebära 
att negativa synpunkter inkommer från boende i planerat bostadsområde och därmed medför 
inskränkningar och sämre möjligheter till utveckling och tillväxt framåt. 
I dagsläget är vi ca 150 medarbetare och skiftarbete alla dagar i veckan förekommer. 

Företaget har dagliga transporter till och från byggnaden bestående av lastbilar, bilar samt person-
bilstransporter i samband med skiftarbetstider. Merparten av godsmottagning och avlastning sker 
i byggnaden markerad med ”X” på bilden nedan som ligger närmast det planerade bostadsområde 
men transporter med lastbil, truckkörning och bil sker även utmed hela byggnaden. Vid av -och 
pålastning kan köbildning ske utanför byggnaden då flera lastbilar ankommer samtidigt, se blå linje-
markering på bild nedan.

Längre avstånd mellan bostadsområde och befintlig industriverksamhet och infart 
Bostadsområdet närmast RZ, benämnt A på bild nedan, bedöms ligga för nära pågående industri-
verksamhet. Bedömning görs med anledning av följande faktorer; 
• Tunga transporter
• Industrifastighet och område med tillhörande containrar, lastning och truckkörning
• Bullernivå enligt tillstånd och momentana ljud i samband med lastning/lossning
• Verksamhet bedrivs 7 dagar i veckan, dygnet runt med tillhörande personbilstrafik från  
 anställda.

RZ önskar att det vid fortsatt planering av område Katrineberg införs ett längre avstånd mellan 
befintlig industriverksamhet och närmaste bostäder/förskola i en form av  
”skyddsavstånd”, åtminstone 200 m och ex. vall för att undvika störningar och klagomål för verk-
samheten och framtida boende. 

Kommentar: Stadsbyggandsförvaltningen är medveten om verksamhetens tillstånd och det rekommenderade skydds-
avståndet. Att åstadkomma bebyggelse i detta läget är önskvärt. Om detta är möjligt och vilka åtgärder som isåfall 
skulle krävas behöver utredas vidare. Programmet justeras så att området inom 200 meter från fastigheten Zakris-
dal 1:22 pekas ut som ”utredningsområde för bostäder”. Att marken används för annan bebyggelse än bostäder kan 
komma att bli ett alternativ.

2. Bergviks stugförening
Bergviks stugförening, som företräder för de boende på Bergviks villaområde och Hallviksvägen, 
vill härmed lämna synpunkter på planprogrammet för bostadsområdet Katrineberg. Styrelsen för 
Bergviks stugförenings sammantagna ståndpunkt är att planprogrammet ej ska genomföras. Skäl till 
denna ståndpunkt anges nedan:  

Trafiksituationen. Den enligt planprogrammet föreslagna sammankopplingen mellan Katrineberg 
och Frykmans väg är inte genomförbar eftersom Frykmans väg är enskild väg. Vi vill även poäng-
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tera att vägstandarden på Frykmans väg inte tillåter en högre belastning än idag, då vägen redan har 
undermålig bärighet. En ökad trafikbelastning med blandtrafik på denna smala enskilda väg skulle 
dessutom innebära en klar trafiksäkerhetsrisk.  De planprogram som planeras för omkringliggande 
områden (Västkust) kan också komma att påverka trafiksituation negativt genom en allt för hög 
belastning. 

Kommentar: Planprogrammet har uppdaterats med att det enbart är en eventuell gång- och cykelväg som kopplar 
samman Bergviks villaområde med Katrineberg och inte bilväg. 

Densitet. Planprogrammet föreslår en mycket hög exploateringsgrad på en liten yta, vilket inne-
bär ett stort slitage på naturen och en hög densitet av bostäder, boende och rörlighet i området. 
Vi noterar att planprogrammet anger 1500 bostäderna, vilket i praktiken innebär en stor ökning 
jämfört med kommunens översiktsplan från 2012, men på en mycket mindre yta. Kommunen har 
inte tydliggjort alternativa etableringsplatser såsom Naturvårdsverket krävde i sitt yttrande redan 
den 2017-02-17. 

Kommentar: Den förra detaljplanen för Katrineberg, och som Naturvårdsverket hade synpunkter på då, föreslog 
bostäder inom strandskyddat område varför möjliga alternativa etableringsplatser då behövde redovisas. Detta förslag 
föreslår inga bostäder inom strandskyddat område varför det inte behövs. I övrigt är avvägningen gjord i kommu-
nens gällande översiktsplan (2012) var mark ska utvecklas för bostäder och inte. Katrineberg är utpekat där som 
utvecklingsområde för bostäder och är ett av få utpekade områden där många sammanhängande bostäder kan byggas 
relativt centralt i Karlstad. 

Aktuell översiktsplan hänvisar till en fördjupad översiktsplan för Västkust från 2007. Där står det att i det 
område som där kallas norra Grundviken, vilket motsvarar området vi nu föreslår för bostadsbebyggelse, kan cirka 
1000-1500 bostäder få plats. Man anger också att ambitionen är att detta ska vara en grön, men ändå relativt tät, 
stadsdel. Det är svårt att räkna antal bostäder i tidiga skeden, det blir ganska grovt, men det är ingen ökning i detta 
planprogram jämfört med gällande översiktsplan.

Strandskyddat område. Stora delar av planprogrammet planeras inom strandskyddat område med 
risk för att de föreslagna byggnationerna medför en privatisering av området eller att allmänheten 
utestängs. Det utökade strandskyddet bör även gälla eventuell etablering innanför planlagt område, 
speciellt då den planerade etableringen är så omfattande. Det föreslagna intrånget på strandskyddet 
kan också negativt påverka den vattenrätt som privatpersoner har.  

Kommentar: Det finns inga intentioner med planprogrammet att privatisera inom strandskyddat område, tvärtom är 
syftet att strandområdet ska bli mer tillgängligt för allmänheten än idag. Åtgärderna som föreslås i strandskyddat 
område ska inte, och får heller inte, stänga av allmänheten. 

Biologisk mångfald. Flera nyckelbiotoper finns i område samt flera rödlistade arter. Miljökon-
sekvensbeskrivningen påvisar de svårigheter som finns med förslaget att bevara dessa arter och att 
bebyggelsen klart påverkar djurs och växter förmåga att förflytta/ sprida sig. 

Kommentar:  Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har uppdaterats efter samrådet då fler utredningar och analy-
ser gjorts gällande flera arter. Sammanfattningen av MKB:n:

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

Flera fridlysta, hotade arter och andra naturvårdsintressanta arter har påträffats inom planområdet. De flesta har 
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påträffats inom de utpekade områdena med höga naturvärden som inte bebyggs. Planen innebär att flera bekräftade 
samt potentiella grod- och kräldjursmiljöer tas i anspråk för bebyggelse. Med planerade skyddsåtgärder bedöms de 
påträffade arternas bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska funktion bibehållas. 

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

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

De planerade åtgärderna i strandskyddsområdet påverkan på växter och djur bedöms som liten.

Risk för föroreningar i vattentäkt. Planprogrammet planeras till område med konstaterade mark-
föroreningar, främst runt bäcken vid gamla Zakrisdalsverken. I området har dessutom provspräng-
ningar och deponering av avfall skett under lång tid. Det finns alltså påtagliga risker att en bygg-
nation kan komma att förorena Kattfjorden och Karlstads vattentäkt. I planprogrammet föreslås 
heller ingen rening av dagvatten trots ökat flöde ut i stadens dricksvattentäkt. 

Kommentar: Markföroreningar och eventuell rening är en viktig aspekt i planarbetet och som noga undersöks, både 
nu i tidigt skede i samband med planprogrammet, men även senare genom hela processen och efteråt så att vattentäk-
ten inte förorenas. Länsstyrelsen har också som roll att se till så att kommunen följer de miljökvalitetsnormer som 
finns gällande vattenkvalitet. Efter samrådet har två nya undersökningar gjorts gällande markföroreningar. Dels 
har fler provtagningar av sedimentet i bäcken gjorts och dels har nya markprover tagits på det öppna fältet. Enligt 
resultaten finns inte något behov av sanering av fältet. Resultaten visar inget som gör att föreslagen markanvändning 
inte är lämplig. 

Planhandlingarna har uppdaterats under rubriken Störningar, hälsa och säkerhet - markföroreningar.
Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har uppdaterats med att dagvatten ska fördröjas och eventuellt 
renas även under byggtiden. Enligt planhandlingarna ska dagvatten sedan fördröjas och infiltreras lokalt innan det 
når recipienten.

Värna ålen. Ålen är klassad som akut hotad och är rödlistad i ArtDatabanken. Planprogrammet 
klargör inte påverkan på ål och annan fisk i Grundviken. Den dispens som efterfrågas gällande 
strandskydd innebär tvärtom stor risk för ålens uppväxtmiljö i Grundviken.  

Kommentar: Mindre åtgärder i är föreslagna inom strandskyddat området nu jämfört med i förra detaljplaneförsla-
get. I ett planprogram, som ska vara mer översiktligt, är det inte bestämt exakt läge för t.ex. bryggor eller annat som 
skulle kunna kräva strandskyddsdispens. Det ska specificeras i detaljplaneskedet och då behöver också påverkan på 
bl.a. ålen utredas mer noggrant. Ålen kommer vara en faktor som avgör vilka åtgärder som kan göra i vattnet.

Slutligen vill stugföreningen anföra synpunkter kring samrådsprocessen. Det öppna mötet ställdes 
in men datumet för inlämnandet av synpunkter har inte ändrats. Samrådsprocessen har därför varit 
undermålig eftersom ingen egentlig dialog med kommunen har kunnat genomföras. Från Bergviks 
stugförening, vars medlemmar i allra högsta grad påverkas av denna process, framförs därför önske-
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mål om att genomföra ett riktigt samrådsmöte vid en senare tidpunkt.

Kommentar: Formen för samråd är inte reglerat i PBL. Plan- och bygglagen. Samrådets form kan därför variera 
från fall till fall och anpassas till den aktuella situationen. Samrådet kan exempelvis genomföras genom utskick, 
digitalt, offentliga möten eller möten på den aktuella platsen. Samrådet är ett sätt att informera och samla infor-
mation och synpunkter. Formen för hur synpunkter ska samlas in är alltså inte reglerat. I det här fallet var ett 
samrådsmöte i öppet hus-form planerat. Detta var dock inte möjligt att genomföra med anledning av smittorisken för 
Covid -19 varför mötet ställdes in. Istället erbjöds kontakt via telefon och mejl.  Eftersom flera uttryckt önskemål om 
ett samrådsmöte anordnades ett digitalt sådant efter samrådstiden den 7 september och tiden att lämna in synpunkter 
förlängdes då också en vecka efter det.

3.
Vi önskar att de stråk som ev. planeras från det föreslagna nya Katrinebergs område till Frykmans 
väg endast ska innebära promenadstråk och att ingen motortrafik varken är tillåten eller möjliggörs 
via dessa stråk. 

Kommentar: Planhandlingarna har justerats gällande detta så att det enbart är gång- och cykelvägar som föreslås.

4.
Som representanter för Bergvik 1:34 (och 1:37, dvs tillsammans ”Månsgården”) tycker vi att det 
planprogram som nu presenteras för Katrineberg harmonierar mycket väl med den detaljplan som 
är under beredning för vårt område. Vi ser fram emot att bli goda grannar, med handel i norr, bo-
städer i söder och strövområden däremellan! 

Då och då stöter man på åsikten att handelsområdet på Månsgården inte borde bli av, och skulle 
dessa röster - rent hypotetiskt - få gehör uppstår förstås en ny situation. I ett sådant läge vet vi nu 
inte alls vad vi borde göra med området, och då ter det sig bäst att ha 1:34 kvar ograverad tills nå-
gon ny användning gått att identifiera. 

Kommentar: Programmet är anpassat efter nu kända planeringsförutsättningar. Skulle dessa ändras kan omtag 
behöva göras. Kommunen har i programmet pekat ut en önskvärd utveckling av marken där flera olika intressen har 
sammanvägts.

5.
Att ställa in ett samrådsmöte gällande ett sådan här omfattande planprogram innehållande omfat-
tande och komplicerat material som har stor inverkan och påverkan på människa, natur och miljö är 
inte lämpligt. Under rådande Corona-tider bör således ett samrådsmöte framflyttas till då omstän-
digheterna ger förutsättningar för ett samrådsmöte.

Kommentar: Efter att önskemål om samrådsmöte framfördes av boende har kommunen genomfört ett samrådsmöte 
digitalt via Teams. Samtliga boende i närområdet enligt fastighetsägarförteckningen kallades till mötet.

Alternativ utformning av planprogrammet har gjorts, men då i jämförelse med det tidigare planpro-
grammet för Katrineberg/ Grundviken som togs fram 2009. Mycket av samma områden kommer 
i detta nya planprogram att tas i anspråk. Enligt planen kommer det utökade strandskyddet att 
behöva upphävas på vissa delar, utpekade nyckelbiotoper kommer att påverkas och belastningen på 
de naturvärden som finns kommer att påverkas markant. Frågan är då varför planprogrammet för 
Katrineberg inte har ställts i relation till något helt annat planprogram inom Karlstad kommun där 
naturvärden inte i samma höga grad blir påverkad?

Kommentar: I det nu framtagna förslaget har nyckelbiotopsområdena kunnat undvikas och påverkan på naturvär-



16

dena bedöms inte som betydande. Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att förbereda mark för 700 nya bostäder 
årligen för att möta befolkningsutvecklingen. Katrineberg är utpekat i översiktsplanen som ett av våra mest priori-
terade stadsutvecklingsområden bland annat då området ligger relativt centralt, vilket innebär bra förutsättningar 
för ett hållbart stadsbyggande där t.ex ett bilberoende kan undvikas. Området kommer också kunna erbjuda goda 
boendekvaliteter med närhet till sjö och natur. Katrineberg är ett av få utpekade utbyggnadsområden i Karlstad kom-
muns gällande översiktsplan (2012) som inte ännu är bebyggt och det finns ett stort behov av fler bostäder. 

Det ökande friluftslivet som framhävs på den nu planerande kvarvarande relativt lilla ytan med högt 
naturvärde ökar markant. Det kommer att leda till ett markant markslitage och störningar i de höga 
naturvärden som finns utpekade och även flertalet fridlysta, hotade arter.

Flertalet anläggningar är planerade för rekreation och samvaro som kommer att kräva att det 
utökade strandskyddet upphävs på flertalet ställen. Ingrepp kommer att göras där ål leker och även 
kommer man hårdgöra ytor där dagvattenflöden markant kommer att påverka ytvattentäkten i 
Kattfjorden. Då detta är en relativt liten yta att tränga in en relativt stor mängd människor på, torde 
det vara mer lämpligt att använda de idag redan befintliga rekreationsanläggningar och platser för 
samvaro lokaliserade på Skutberget. Har ett sådant alternativ övervägts? 

Kommentar: Absolut så kan relativt närliggande Skutberget hysa sådana större anläggningar som inte lämpar sig 
för Katrineberg p.g.a. de höga naturvärdena på land och i vattnet. Planprogrammet är ett översiktligt dokument och 
exakt vad och hur åtgärderna i det strandskyddade området kommer att se ut kommer att prövas i samband med de-
taljplanearbetet där befintliga naturvärden och vattenkvalitet väger tungt för vad som kan göras här. Däremot är det 
viktigt att strandzonen och vattnet tillgängliggörs bättre än idag för de boende och allmänheten vilket planprogrammet 
är tydlig med.  

- Möjlig koppling till intilliggande område finns inritade på strukturplanen. De vitprickade symbo-
lerna uttrycker blandtrafik eller gång- och cykel. Synpunkter finns på blandtrafik då Frykmans väg 
är i mycket dåligt skick, smal och har flertalet farliga kurvor. En ökad belastning av fordon från 
kopplingen till intilliggande område kommer vara en stor risk för dels hållbarheten av vägen samt 
risker för alla de små barn som cyklar, leker och promenerar här. 

Kommentar: Har justerats till enbart gång- och cykeltrafik.

Att utveckla platser för möten och aktiviteter är positivt i sig, men bör beaktas så att de inte blir 
en olägenhet för befintliga bostäder. På sidan 19 i planprogrammet är det inritat en barriär mot 
befintliga bostäder. Barriären bör beaktas med ett respektavstånd så inte olägenheter skapas för de 
boende om minst 100 m. 

Kommentar: Den karta som hänvisas till är en stadsbildsanalys över programområdet som en metod och sätt att 
förstå ett område. Barriärerna på den kartan symboliserar hur området upplevs utifrån dvs. att privat tomtmark 
fungerar som barriärer. Det ska alltså inte byggas någon fysisk barriär där. Exakt vart åtgärder inom strandskyd-
dat område ska föreslås får kommande detaljplanearbete utreda men avstånd till privata fastigheter är en aspekt som 
då får vägas in. 

- Inritade gröna stråk ska bevaras och förstärkas står det i planprogrammet. På kartan på sid 19 är 
en pil inritad mellan två fastigheter längst ner på Frykmans väg, nr 60 (1:117) och nr 57 (1:116). Det 
finns en befintlig, och för övrigt mycket använd, stig öster och bakom fastigheten nr 57 som inte 
finns inritad på kartan. 

Då belastningen på området kommer öka markant genom tillströmning av människor kommer 
stigen mellan fastigheterna att skapa en markant olägenhet för de befintliga fastigheterna. Stigen 
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öster och bakom nr 57 bör förstärkas och stigen mellan fastigheterna bör stängas för att minimera 
intrång och skapa olägenheter. Sistnämnda åtgärd innebär dessutom ingen försämring för allmänhe-
ten jämfört med att ha stigen mellan fastigheterna. 

- Spänger och sittplatser kan anläggas i sydvästligt läge längs med strand står det på sid 27. Vart 
kommer detta att ritas in på kartan? Då det inte finns förtydligat om lokaliseringen, förväntas 
respektfullt avstånd mot befintlig bebyggelse. Detta för att förhindra olägenheter såsom musik, 
festligheter eller andra höga ljud.  

Kommentar: Plankartan har uppdaterats så att stigen öster om fastigheten finns med och analyskartan justeras så 
att denna stig förordas att bevaras och förstärkas. Planprogrammet styr dock inte vilka stigar som ska stängas eller 
inte utan det blir en fråga senare i detaljplaneskedet eller genomförandeskedet. Detsamma gäller exakta placering av 
spänger, bryggor etc.

6.
1) Risk att skyddsvärda områden förstörs. 
Planprogrammet föreslår en mycket hög exploateringsgrad på ett område där den biologiska mång-
falden är hög och det finns flera utmärkta nyckelbiotoper. Miljökonsekvensbeskrivningen påvisar 
de svårigheter som finns med förslaget att bevara dessa arter och att bebyggelsen klart påverkar 
djurs och växters förmåga att förflytta och sprida sig. Inventering har även visat att all skogsmark i 
området har höga naturvärden, med hög grad av gamla träd och att skogen är orörd. I den gjorda 
inventeringen så benämns skogen som skogsbiologiska värdekärnor och att de av den anledningen 
bör lämnas orörda. Vi noterar att planprogrammet anger 1500 bostäderna, vilket i praktiken innebär 
en stor ökning jämfört med kommunens översiktsplan från 2012, men på en mycket mindre yta. 
Kommunen har inte tydliggjort alternativa etableringsplatser såsom Naturvårdsverket krävde i sitt 
yttrande redan den 2017-02-17. Med den grad av exploatering för området som föreslås verkar detta 
inte vara realiserbart utan att man utsätter djur och naturvärden för ovärdiga påfrestningar.

2) Risk för föroreningar i vattentäkt. 
Planprogrammet planeras till område med konstaterade markföroreningar, främst runt bäcken vid 
gamla Zakrisdalsverken. I området har dessutom provsprängningar och deponering av avfall skett 
under lång tid. Det finns alltså påtagliga risker att en byggnation kan komma att förorena Kattfjor-
den och Karlstads vattentäkt. I planprogrammet föreslås heller ingen rening av dagvatten trots ökat 
flöde ut i stadens dricksvattentäkt.  Vidare är ålen klassad som akut hotad och är rödlistad i ArtDa-
tabanken. Planprogrammet klargör inte påverkan på ål och annan fisk i Grundviken. Den dispens 
som efterfrågas gällande strandskydd innebär tvärtom stor risk för ålens uppväxtmiljö i Grundvi-
ken. Redan nu har den tidigare byggnationen av hamnen Zakrisdal påverkat vattenmiljön i viken. 
Nio arter av fladdermöss hittades vid inventering 2016, en viktig sk fladdermuslokal ligger innanför 
i viken och bevarandet av denna lokal torde inte vara möjlig med detta förslag med en ökad belast-
ning och byggnation i området.

3) Parkeringshus/mobilitetshus. 
Vis av erfarenhet vet vi att nuvarande handelsområde leder till ljudstörningar i form av fläktljud. 
Parkeringshuset kommer att blir en störningsfaktor för oss som lever och bor i över delen av Fryk-
mans väg. Byggnation av parkeringshus i anslutning till handelsområdet kan även utgöra en otrygg 
plats som ligger avlägset från bostadsbebyggelsen. En annan aspekt är att förlägga ett parkeringshus 
i anslutning till värdefulla naturmiljöer förfular miljön som redan är klart negativt påverkad av han-
delsområdet. Kommer Månsberget även att bebyggas skapas ett stort sammanhängande handels-
område som i än högre grad påverkar skyddsvärda områden.

4) Del av helhet. 
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Att varje planförslag tas var för sig gör att de negativa miljöaspekterna adderas och detta har inte 
berörts i planprogrammet. Det vore rimligt att få en möjlighet att se helheten och lämna synpunkter 
på den samlade exploateringen av området mellan Bergviks handelsområde, handelsområdet 
”Biltema” och Bergviks villaområde. Vi vill i sammanhanget uppmärksamma kommunen på de 
tomma handelsytor som redan finns upprättade. Hur ser men på potentialen att skapa en levande 
boende- och handelsmiljö vid en kommande lågkonjunktur, när man redan har svårt att omhänderta 
den stad vi har?

5) Hållbar livsmiljö? 
Om kommunen nu planlägger ett helt nytt bostadsområde som Katrineberg, undrar vi hur kom-
munen tänkt kring främjandet av en hållbar livsstil, med en cirkulär ekonomi och cirkulära kretslopp 
för de boende? Hur bygger man in möjligheten att dela tjänster, återanvända och återbruka inom 
den nya stadsdelen?  Har kommunens hållbarhetsstrateger varit involverade i denna planprocess? 
Ett tips som borde vara intressant för en kommun som vill vara i framkant när det gäller en hållbar 
stadsplanerning, är Ronneby där man länge arbetet enligt konceptet Cradle to cradle, se länk: 
https://www.ronneby.se/download/18.7de5d7a116ed5ac99427a4cc/1576051502214/bygg_
c2c_130 421_pdf.pdf

6) Vi säger nej! 
Vi ser mycket negativt på en exploatering av området. De naturmiljöer som tas i anspråk är unika 
i sitt slag och under de senaste 20 åren har utbyggnaden av handelsytor på Bergvik, IKEA och 
Biltema-området inneburit att naturstråk och leder har klippts av eller begränsats vilket lett till att 
Karlstadbornas möjligheter till rekreation i området försämrats. Var aktsamma!

Vi välkomnar ett samrådsmöte med kommunen. Vi anser inte att ett korrekt samråd skett genom att 
vi lämnats möjlighet att skicka in dessa synpunkter. Vari ligger rådet?

Kommentar: För flera av synpunkterna hänvisar vi till kommentarer till Bergviks stugförenings yttrande tidigare i 
denna här samrådsredogörelsen. 

Gällande fladdermöss har en fladdermusinventering och analys gjorts efter samrådet och planhandlingarna och 
MKB:n har uppdaterats efter denna.

Placering och utformning av eventuella parkeringshus/mobilitetscenter utreds vidare i detaljplaneskedet.

Eftersom detaljplaner och planprogram för olika områden initieras vid olika tidpunkter pågår de inte samtidigt men 
vid bedömningar av påverkan på olika naturvärden och skyddsvärda arter t.ex. ska intilliggande planers påverkan 
vägas in. Kommunen har ett planeringsansvar för den ”större bilden” utanför de enskilda planernas gränser och vi 
behöver hela tiden väga in omgivningarna och pågående omgivande förändringar. Efter samrådet har fler inventeringar 
och analyser gjorts av olika arter och Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats. Bland annat har en mer sam-
manhängande bedömning gjorts för fladdermöss när det gäller påverkan från många olika planer. 

När det gäller att skapa en hållbar boende- och handelsmiljö behöver det finnas en flexibilitet att kunna erbjuda 
t.ex. service och lokaler för annat än enbart handel när samhället förändras.

En text har lagts till i planbeskrivningen under rubriken: Hållbar stadsdel. Det som dock blir viktigt när det gäller 
de här frågorna är att det tas fram ett hållbarhetsprogram under detaljplaneskedet vilket nu, efter samrådet, betonas i 
genomförandebeskrivningen. Hållbarhetsprogrammet ska tas fram i syfte att fungera som ett stöd både under genom-
förandet av Katrinebergs utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Programmet ska tydliggöra hur stadsdelen 
kan nå upp till kommunens mål kring hållbarhet och vem som har ansvar för vad. Detta ska göras tillsammans 
med kommande exploatörer. 
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7.
Planprogrammet bör INTE genomföras då

- Planprogrammet föreslår en mycket hög exploateringsgrad på en liten yta, vilket kommer ge 
högt slitage och negativ påverkan på den lilla natur som föreslås sparas inkl de nyckelbiotoper och 
rödlistade arter som identifierats i området. De planerade 1500 bostäderna innebär en stor ökning 
jämfört med kommunens översiktsplan från 2012 och nu på en väsentligt mindre yta.
- Kommunen har inte tydliggjort alternativa etablieringsplatser såsom Naturvårdsverket krävde i sitt 
yttrande redan den 2017-02-17.
- Centrala delar av planprogrammet planeras till område med konstaterade markföroreningar, dvs 
runt bäcken vid gamla Zakrisdalsverken. Dessa kan vid en ev. byggnation förorena Kattfjorden och 
Karlstads vattentäkt, liksom det för ål så känsliga området längst in i Grundviken. I området har 
provsprängningar och deponering av avfall skett under lång tid. I planprogrammet föreslås ej heller 
någon rening av dagvatten trots ökat flöde ut i dricksvatten täckt.
- Delar av planprogrammet så som vägar, hamnar och byggnader planeras inom strandskyddat 
område och bör alltså inte genomföras. De föreslagna byggnationerna kan medföra en privatisering 
av området eller att allmänheten utestängs. Det utökade strandskyddet bör även gälla ev etablering 
innanför planlagt område, speciellt då den planerade etableringen är så omfattande som föreslås i 
planprogrammet. Det föreslagna intrånget på strandskyddet kan också negativt påverka den vatten-
rätt som privatpersoner har.
- Planprogrammet klargör inte påverkan på ål och annan fisk i Grundviken. Den dispens som efter-
frågas gällande strandskydd innebär tvärtom stor risk för Ålens uppväxtmiljö i grundviken.  Ålen är 
klassad som akut hotad och har varit rödlistad i ArtDatabanken sedan 2005.
- Den föreslagna sammankopplingen med ev. blandtrafik till Frykmans Väg är inte genomförbar då 
Frykmans Väg inte tillåter ytterligare trafik. Dessutom är Frykmans Väg en vägsamfällighet.
- Frågetecken finns gällande trafiksituationen till/från Katrineberg , planprogrammet klargör inte 
hur stor ökning som förväntas.
- Den öppna konsultationen ställdes in med kort varsel pga coronaviruset. Istället kunde kommu-
nen ha genomfört konsultationen via digitala media, eller skjutit på konsultationen.

Kommentar: Se kommunens kommentarer till Bergviks stugförenings yttrande och yttrande från fastighetsägare nr 5 
tidigare i den här samrådsredogörelsen. 

8.
Samrådsmötet för ställdes in pga. av Coronaviruset. Materialet är digert och i vissa delar komplext 
vi behöver därför få en möjlighet att diskutera våra frågeställningar. Planprocessen bör därför skju-
tas fram tills omständigheterna tillåter att det planerade samrådet kan genomföras. 

- Planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter, utan undantag för den södra delen 
vad gäller hamn, bad och rekreationsbyggnader. Vi anser inte att en sådan dispens skall ges mot 
bakgrund av de djur och känsliga naturvärden som finns i området och som redovisas i miljökon-
sekvensbeskrivningen 2020-03-02.  

- Gångvägen mellan Frykmans väg, nr 60 (1:117) och nr 57 (1:116) ansluter till en stig som börjar 
vid vändplanen och går bakom nr 57.  Denna stig används redan flitigt och varför vi ser det som 
naturligt att den används istället och nuvarande stig mellan fastigheterna stängs speciellt med tanke 
på den sannolikt kraftigt ökade tillströmningen. 

- Ett antal barriärer finns inritade i programförslaget, information om vilka typer av barriärer sak-
nas, även storlek form etc



20

- Vår fastighet 1:116 gränsar till kommunens södra allmänning och får ett behov av en hemfridszon 
enligt praxis 60-70m.

- Frågan om huruvida alternativa platser i kommunen för exploatering med mindre inverkan på 
djur, natur och människor har inte utretts

- Planerat antal boende och sannolik belastning av kvarvarande naturområden korrelerar inte med 
bevarande av Rödlistade arter och nyckelbiotoper. 

- Den stora öppna ytan runt Grundviksbäcken har aldrig blivit bevuxen enligt grannar som bott 
här över 20 år. Vad detta beror på har aldrig utretts.  I rapporten Zakrisdalsverken, kompletterande 
miljöteknisk markundersökning 120223, anges närliggande områden som ”Områden med tydliga 
risker”. 

- Oron för gifter i marken längs med Grundviksbäcken är stor och området planeras att fungera 
som rekreationsområde. I kommunens MKB till detaljplan Katrineberg 141617 skriver man ”Bäck-
ar och vatten inbjuder dock generellt till lek, vilket medför risk för att lekande (och grävande) barn 
exponeras för föroreningar i vatten och sediment. Vissa mindre barn kan även exponeras via intag 
av jord/sediment”.   
Vidare skriver man att det inte föreligger någon ökad risk för människors hälsa förutsatt att sane-
ring av marken utförs vilket även skulle minska risken för transport av föroreningar till Grundviks-
bäcken. Man skriver också att ”Under byggskedet riskerar markarbeten inom områden med potenti-
ellt förorenad mark att medföra ökad föroreningsbelastning till Grundviksbäcken om inte arbetena 
föregås av sanering.”  
Frågan om föroreningar och saneringsbehov hittar vi inte i nuvarande dokumentation.  
Frågan om saneringsbehov anser vi inte vara utredd inte heller hur föroreningarna skulle kunna 
påverka djur, natur och människor i närområdet vid en exploatering av marken. Vid en exploatering 
finns även risk för att miljöfarliga ämnen transporteras ut i kommunens vattentäkt Kattfjorden.

Kommentar: Se kommunens kommentarer till Bergviks stugförenings yttrande och yttrande från fastighetsägare nr 5 
tidigare i den här samrådsredogörelsen. När det gäller dispens för upphävande av strandskyddet så kommer det att 
behandlas i detaljplaneskedet som påbörjas efter att planprogrammet godkänts. Planprogrammet sätter ramarna och 
anger kommunens vision för området och anger en övergripande struktur och redovisar förutsättningarna. I detalj-
planeskedet fördjupas och konkretiseras förslaget och först då kan vi mer exakt peka ut var strandskydd eventuellt 
föreslås upphävas. Det är sedan Länsstyrelsen som beviljar upphävande av eller dispens från strandskyddet.

9.
I planprogrammet anges två huvudsakliga syften: 
- Att möjliggöra en ny stadsdel med sammanhållen och hållbar bostadsbebyggelse med till-
hörande parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät med goda kopplingar till omgi-
vande stadsdelar.
- Att möjliggöra utveckling av friluftsliv och aktiviteter vid Vänern.
Den nu upphävda detaljplanen för Katrineberg syftade utöver bostadsbyggande även till att till-
gängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad. Det nya planprogrammet ger mig 
känslan av att detta syfte finns kvar, bara inte så klart uttalat. 

Inom planområdet finns ett skogsområde med högt rekreationsvärde som är lätt tillgängligt från de 
angränsande områdena Bergvik, Katrineberg, Zakrisdal och Zakrisdalsudden. Tillsammans kom-
mer dessa att utgöra en stadsdel med en betydande andel av kommunens befolkning. Jag anser att 
målsättningen bör vara att göra grön- och rekreationsområden inom planområdet i första hand lätt 
tillgängliga för de närboende. Planområdet med dess korta strandremsa är inte tillräckligt stort för 
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det uttalade syftet att utveckla Vänernära friluftsliv och aktiviteter riktade till hela Karlstad.  

Skulle området göras verkligt åtkomligt för sjönära friluftsliv för en större andel av kommunens 
befolkning torde krävas dimensionering av gator och parkeringsytor till en grad som skulle förändra 
planområdets karaktär jämfört med hur det nu beskrivs. Om syftet delvis är att finna ytor för de 
verksamheter som i dag finns inom Skutbergsområdet, i händelse av att dessa behöver flyttas till 
förmån för den planerade temaparken, bör andra lokaliseringar finnas med bättre tillgänglighet och 
framför allt utrymme. 

Kommentar: Större anläggningar som kräver stora parkeringsytor m.m. är inte lämpligt i det här läget på Katrine-
berg. I programmet föreslås mindre åtgärder så som badplats, bryggor, spänger osv. Planhandlingarna har uppdate-
rats något kring åtgärder i strandzonen och omfattningen beskrivits tydligare.

En restaurering av befintlig småbåtshamn skulle (enligt personlig kommunikation med stadsbygg-
nadsarkitekt 2020-04-06) innebära en möjlig utökning av antalet båtplatser och som ett troligt sce-
nario att platserna tillfaller den kommunala båtplatskön. Att anlägga en småbåtshamn för den kom-
munala båtkön kommer knappast i nämnvärd omfattning att innebära något mervärde för boende 
specifikt inom Katrineberg. En småbåtshamn och isättningsramp kommer till betydande del, eller 
till och med huvudsakligen, att nyttjas av personer från andra delar av kommunen. Tvärtom kom-
mer båt- och i synnerhet vattenskotertrafik utgående från en sjösättningsramp i Grundviken, liksom 
biltransporter kopplade till detta, att inkräkta på det grön- och rekreationsområde som planeras. Så-
dan trafik på vatten och land kommer förorsaka störningar för de boende inom planområdet. Ännu 
tydligare är, med tanke på de små avstånden i viken och den trånga passagen ut mot öppet vatten, 
att ökad båt-/vattenskotertrafik skulle innebära störningar och säkerhetsrisker för gäster vid den 
planerade badplatsen, liksom vid den i dag befintliga badplatsen på närliggande Zakrisdalsudden.  
En kommunal småbåtshamn som vänder sig till kommunens kö kräver parkeringsytor nära båtplat-
serna. En sjösättningsramp avsedd för kortare turer med båt eller vattenskoter kräver parkerings-
platser för trailers. Om en mindre hamn anläggs initialt kommer snart önskemål om utbyggnad och 
faciliteter som avfallshantering, parkeringsplatser och annan infrastruktur att aktualiseras. Någon 
planyta för utbyggd småbåtshamn, sjösättningsramp tillgänglig för allmänheten eller parkeringsplat-
ser på Frykmansudden bör därför inte avsättas i detaljplanen. 

Sammanfattningsvis föreslår jag att fokuseringen på allmänt tillgängliggörande av Vänern i planpro-
grammet bör tonas ner till förmån för omsorgen om de många människorna boende i planområdet 
och angränsande områden. Detta bör innebära:
- att det strandskyddade området inom Katrineberg utformas som ett grön- och rekreations-
område. Det ska vara anpassat och lätt tillgängligt för de boende inom de angränsande områdena 
Katrineberg, Bergvik, Zakrisdal och Zakrisdalsudden.
- att syftet att utveckla friluftsliv och aktiviteter vid Vänern stryks ur programförslaget och 
ersätts med syftet att etablera ett grön- och rekreationsområde vid Vänern anpassat för och lätt 
tillgängligt för boende inom närbelägna bostadsområden.
- att en kommunal småbåtshamn inom det strandskyddade området inte inkluderas i planför-
slaget.

Kommentar: Kommunen behöver utveckla fler allmänt tillgängliga ytor vid vatten för att inte konkurensen ska bli för 
hård om de få som finns när vi blir fler invånare. Även om platsen är tillgänglig för alla är det mest troligt att det i 
första hand är närboende som nyttjar platsen mest. 

Småbåtshamnen ligger kvar i förslaget men den föreslås inte byggas ut, utan det är den befintliga som föreslås rustas 
upp och allmänhetens tillgänglighet till småbåtshamnar och bryggor är viktig. Gällande båtplatserna är det sannolikt 
att de tillfaller den kommunala båtplatskön. Kommunen har inte möjlighet att neka personer beroende på var i kom-
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munen de bor. Men det är troligt att det främst är närboende som söker dessa platser, alternativt kommuninvånare 
som har målpunkter i närheten som de vill komma till med båt. I- och urläggning kommer inte vara aktuellt på 
platsen, utan detta får ske på annan plats. Inte heller uppställningsytor är lämpligt här. 

Karlstads kommun arbetar för tillfället med en utredning om lokalisering av båtplatser. Syftet med utredningen är att 
på en övergripande nivå analysera och ge förslag till platser lämpliga för fler båtplatser i Vänern och utmed Klarälven 
inom Karlstads tätort och i de tätorter som ansluter mot Vänern.

10.
- Då mötet för samråd 2020-03-26 ställdes in pga. av Coronaviruset så tycker vi att det är en 
självklarhet att hela planprocessen skjuts upp tills att ett regelrätt samråd kan äga rum. Särskilt mot 
bakgrund till det komplexa material om total 29 olika handlingar som ligger till grund för beslut 
som kräver både förklaring och möjlighet till frågeställningar.

- Frågan om huruvida alternativa platser i kommunen för exploatering med mindre påverkan 
på djur och känslig natur har ej utretts, vilket det borde ha gjorts

- Planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Enligt förslaget så kommer 
det att behövas dispens från strandskyddet för byggnation av byggnader, småbåtshamn, parkerings-
platser, badbryggor, kallbadhus/bastu, spänger, badplats samt för att bredda befintlig väg. Vi anser 
inte att en sådan dispens skall ges mot bakgrund av de djur och känsliga naturvärden som finns i 
området och som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen 2020-03-02.

- I tillägg till de djurarter som redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen skall även fågelar-
ten Rördrom läggas till som återvänt till området i Grundviken. Rördrom är rödlistad, nära hotad 
(NT), omfattas av EU:s fågeldirektiv och skyddad av artskyddsförordningen 4§

- Stort öppet fält längs Grundviksbäcken motsvarande några fotbollsplaner. Under de tio år 
vi bott på området så har det aldrig vuxit upp något på detta fält och efter samtal med grannar som 
bott på området i närmare tjugo år så har det inte vuxit något på detta fält under alla dessa år. Detta 
måste utredas vad det beror på, vi känner stor oro för att det skall finnas skadliga ämnen i marken 
från tidigare verksamheter på området och hur det skulle kunna påverka djur, natur och människor 
i närområdet vid en exploatering. Som jämförelse kan nämnas att under dessa tio år så har slyn som 
vuxit upp under kraftledningsgatan strax intill det öppna fältet behövt avverkas vid två tillfällen då 
den växt sig så hög att det var risk för kontakt med elledningar. Detta öppna fält och det faktum 
att inget växer där och vad det kan tänka sig bero på har inte heller tagits upp i miljökonsekvensbe-
skrivningen.

- Grundviksbäcken som enligt förslaget skall användas för dagvatten, lek och rekreation 
måste även den säkerställas med sedimentprover då den tidigare visat halter av skadliga ämnen vid 
tidigare undersökningar som inte redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Bäcken löper paral-
lellt med den öppna ytan som beskrivs ovan och skulle kunna vara transportör av de förmodade 
skadliga ämnen som finns i marken och som skulle kunna urlakas vid en exploatering och transpor-
tera dessa ämnen vidare ut i Grundviken och ut i Kattfjorden. Vi oroar oss för kontaminering av 
det vatten som finns i Kattfjorden och som är vattentäkt för dricksvatten för Karlstad kommuns 
invånare.

- Planområdet ingår i ett strandskyddsbälte som sträcker sig 300 meter upp från Vänerstran-
den. Vår fastighet gränsar till strandskyddsområdet. Det innebär att vi för dagen har en så kallad 
hemfridszon där allemansrätten inte gäller. Hur långt från tomtplatsen hemfridszonen sträcker sig 
är inte lagligt reglerad. Då det handlar om en öppen yta i anslutning till vår fastighet som möjliggör 
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fri insyn så anger praxis ett respektavstånd på 60 till 70 meter för hemfridszonen.

Kommentar: Se kommunens kommentarer till Bergviks stugförenings yttrande och yttrande från fastighetsägare nr 5 
och 8 tidigare i den här samrådsredogörelsen.

11.
Då det i rapporten står  ”I jämförelse med nuläget är planprogrammet till stor del positiv utifrån ett 
barn- och ungdomsperspektiv.” Ifrågasätts hur ungdomsperspektivet ter sig i den nya planen?   
I dagsläget finns inga ytor alls till spontanidrott. Tidigare har vi haft en gräsplan som flitigt använ-
des till fotboll, brännboll och andra sammankomster. Idag finns Bovieran byggd på den platsen.   
I denna plan kan jag inte se att det finns planerat för spontanidrottsytor. 

Kommentar: Plats för spontanidrottsytor ska finnas inom den park som föreslås i östra delen av programområdet. 
Det finns ett avsnitt i planbeskrivningen, Konsekvenser - sociala konsekvenser där det finns en del beskrivet ur bl.a. 
ett ungdomsperspektiv.

Övriga

1. Karlstads Socialdemokratiska Agenda 2030 grupp miljö
I grunden är vi positiva till utformningen av planförslaget. Det är bra att förslaget har tagit hänsyn 
till de nyckelbiotoper som finns inom området. Följande synpunkter vill vi ändå framföra.  
På område 2 som beskrivs vara ett gammalt odlingsområde, växer det inget sly på de före detta 
åkrarna. Ett område som under många år har varit obrukat, brukar det normalt ske en kraftig slytill-
växt. Här är det fortfarande öppna gräsytor. Det bör därför göras en omfattande markundersökning 
här. Kan det finnas giftiga ämnen från ammunitionstillverkningen här? 
 
Bäcken som rinner genom området i söder avvattnar hela Gräsdalenområdet, med all trafikbelast-
ning som området har. Dessutom mynnar det ut ett avloppsrör från Zackrisdalsområdet i bäcken. 
Vår bedömning är att arbetet i och kring bäcken måste ske med största försiktighet och röras så lite 
som möjligt. 

När det gäller förslaget att inrätta parkeringshus i områdets ytterkanter, delar vi den uppfattningen 
till fullo. Vi skulle dessutom gärna se ett fördjupat arbete hur området kan bidra till ett hållbart 
resande. Påtalar också att det finns uppenbar risk att det blir genomfartstrafik till och från Bergsviks 
köpcenter genom området för trafik som kommer söder ifrån. 

Kommentar: 
Efter samrådet har kompletterande provtagning av jord utförts inom det öppna fältet väster om Grundviksbäcken, 
samt vid två tidigare eventuella brännplatser nordöst om fältet (Sweco 21-02-05). Enligt resultatet finns inte något 
behov av sanering av fältet. Analysresultat från utförd undersökning visar en del avvikande massor vid den större 
brännplatsen inom del av parkmarken som behöver tas om hand i genomförandeskedet. Resultatet visar inget som gör 
att föreslagen markanvändning inte är lämplig.

Kommunen är medveten om de föroreningar som finns i bäcken och kommer att hantera denna med stor försiktighet. 
Planens inriktning är att inte påverka bäcken och inte tillföra ett högre flöde än idag. 

Placering och utformning av eventuella parkeringshus/mobilitetscenter utreds vidare i detaljplaneskedet.

Stadsbyggandsförvaltningen ser ingen risk för någon omfattande genomfartstrafik till och från Bergviks handelsom-
råde. Gatan kommer att utformas som en stadsgata med låg hastighet. För bilister med Bergviks handelsområde 
som målpunkt kommer fortsatt Ullebergsleden och Bergviksvägen vara ett snabbare och mer attraktivt alternativ. 
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Andelen besökare på Bergviks köpcentrum som skulle ha nytta av en sådan genomfart är också låg.

2.
Tycker det är kul att ni har planer på en ny stadsdel i Karlstad, för Karlstad växer i invånarantal och 
det är svårt att få tag på bostäder. Men det som det verkligen behövs mest av är hyresrätter därför 
hoppas jag att om detta går igenom, att ni tänker på att både flervåningshusen och det andra blir 
hyresrätter och att man faktiskt ska ha råd att bo där fastän man inte tjänar typ 30-40000 i månaden. 
Utan att en med normal inkomst oxå ska ha råd att bo där.   
Det är dom ända synpunkter jag har om detta. Alla har liksom inte råd med hyror på 10000 i måna-
den och inte heller alla som kan köpa hus eller lägenhet. 

Kommentar: Synpunkt tas med vidare i arbetet.

3.
Det nya förslaget på Katrineberg låter väldigt intressant. Mixen av tät bostadsbebyggelse med när-
het till friluftsliv verkar kunna bli ett av Karlstads nya signum i och med Jakobsberg, och kan därför 
fungera som en tydligen profilering utåt till eventuella nya Karlstadsbor. Den täta bebyggelsen 
borde i längden bädda för en utvidgning av Karlstad Centrum i samband med Zakrisdal, Jakobsberg 
och tillslut kanske även Våxnäs vilket känns som den perfekta linjen för ett större Karlstad. Återi-
gen; intressant, och bra jobbat. Mer kvartersbebyggelse och intressanta urbana gator tack!

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-10-04 av stadsbyggnadsarki-
tekter Anna Pettersson och Marie Janäng.


