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Inledning 
Planprogrammet redovisar syfte, utgångspunkter för fortsatt planering, vilka frågor 
som behöver lösas under detaljplaneprocessen, konsekvenser av förslaget samt om-
rådets förutsättningar. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planering i 
området.  

Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i anslutning till 
Vänern i Karlstads västra delar. 
Området angränsar till Vänern och 
Zakrisdals verksamhetsområde i söder 
samt Bergviks handelsområde i norr. I 
väster ansluter planområdet mot 
Bergviks villaområde och i öster mot 
Ullebergsleden.  

Planprogrammets syfte 
Västkust är en av de dominerande 
utbyggnadsinriktningarna för staden, 
och sträcker sig från Bergviks 
köpcentrum mot 
Dingelsundet/Knappstad i söder (dessa 
områden ingår dock inte) och från 
Vänern i väster till Klarälven i öster. I 
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
avseende Västkust beskrivs 
Grundviken som ”hjärteområdet” och 
norra och södra Grundviken som 
”etapp 1” – utbyggnadsområden, där hela området binder ihop Zakrisdal med 
Bergvik samt erbjuder tillgänglighet till Frykmans udde. Grundviken inrymmer en 
stor del av Västkusts övergripande transportsystem och det är därför viktigt att 
klargöra förutsättningarna och kopplingarna till omkringliggande områden.  

Enligt FÖP Västkust ska följande punkter särskilt beaktas för Grundviken: 

• 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 Vänerstranden 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 kvartermark mot allmän platsmark – 
i områden som berörs av upphävande av strandskyddet  
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Planprogrammets innehåll 
Vision om ett hållbart Grundviken 
Grundviken – stadsdelen med en utpräglad miljö- och naturnära profil, vilket ska 
uppnås genom nära samverkan med inblandade intressenter. Den nya stadsdelen 
ska vara väl integrerad med intilliggande områden och ha tydliga kopplingar in mot 
centrum. Grundviken ska erbjuda attraktiva bostadsområden med en blandad be-
byggelse, gärna med varierande upplåtelseformer och hustyper, som lockar en 
blandad befolkning och möjliggör ett kvarboende inom området. Bebyggelsen kon-
centreras kring ett stadsmässigt huvudstråk med tydliga träffpunkter, där stadsmil-
jön ska erbjuda positiva upplevelser.  

Naturnära profil 

Bebyggelsen anpassas efter de naturliga förutsättningarna, där områden med höga 
natur- och kulturvärden integreras i stadsdelen. Naturvärden ska tillvaratas på ett 
sätt som möjliggör att dessa kan utvecklas samtidigt som de skapar ett mervärde 
för gestaltningen av området. De bostadsnära grönytorna ska vara en självklarhet, 
då närheten till naturen och grönområden har en stor betydelse för hälsa och livs-
kvalitet. Olika karaktärer av grönområden ska finnas för att tillmötesgå olika behov 
av rekreation och rörelse. Det kan innebära allt från prunkande rabatter på den lilla 
bostadsgården, trädplanteringar i gaturummen, stora öppna ytor för spontanidrott 
eller stilla meditation vid Vänerns strand. Lekplatser ska stimulera till lek och rö-
relse och bör utformas så att naturen i sig är ett lekredskap.  

Grundviken är ett stadsutvecklingsområde med Vänerkontakt. Närheten till Vänern 
ska tillvaratas på ett sätt som skapar mervärden för såväl boende som besökare till 
området. Grundviken ska erbjuda möjlighet till ett vattenanknutet friluftsliv.  

Miljöprofil 

Grundviken bör ha en utpräglad miljöprofil med utgångspunkt i energi, miljövän-
ligt byggande och transporter. Utformning av byggnader för boende och verksam-
heter bör präglas av effektiv energianvändning, förnyelsebara energikällor och re-
surssnåla lösningar. Exempel kan vara solenergiteknik i form av solvärmeanlägg-
ningar och solceller.  

Bostäder och övriga lokalers utformning ska bidra till och underlätta för en effektiv 
källsortering. Inriktningen bör vara fastighetsnära källsortering enligt samma sy-
stem som gäller för förpackningsinsamlingens återvinningsstationer kompletterat 
med system för utsorterat bioavfall.  

I Grundviken ska kollektivtrafik och gång- och cykelvägar vara väl utbyggda och 
utformade för en trygg upplevelse, för att kunna ersätta eller komplettera bilen. By-
tet mellan buss och cykel ska kännas enkelt och säkert. Kollektivtrafiken ska vara 
synlig i stadsbilden och präglas av frekvens, snabbhet och komfort. Huvudstråket, 
där kollektivtrafiken har sitt stråk, ska ha en stadsmässig utformning. Barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättningar bör vara dimensionerande för utform-
ningen. Det offentliga rummet bör vara en estetiskt tilltalande miljö för att inbjuda 
människor att vistas där.  

Grundviken ska ha ett dagvattensystem som är anpassat till nuvarande förhållanden 
och den framtida stadsbilden. Genom att utforma dagvattensystemet med öppna, 
gröna diken och dammar ska nuvarande flöden i Grundviksbäcken bibehållas, 
eventuella föroreningar ej nå Vänern och mervärden skapas för stadsbilden. Den 
tekniska infrastrukturen ska vara robust och driftsäker så att t ex bräddningar från 
spillvattennätet undviks med beaktande av att Kattfjorden är kommunens dricks-
vattentäkt.  

Den nya stadsdelen ska utformas med beaktande av översvämningsrisker i anslut-
ning till Vänern.  
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Samverkan genom dialog 

Området ska utvecklas i nära samverkan med olika intressenter såsom fastighets-
förvaltare och byggföretag, boende och närboende. I detta arbete ska särskilt erfa-
renheter från tidigare genomförda projekt sökas likväl som erfarenheter som kan 
delas från liknande projekt i andra kommuner. Engagemanget från andra parter ska 
vara starkt redan från och med planskedet. Arbetet ska ske i arbetsgrupper med re-
presentanter för boende, byggare och förvaltare.  

Övergripande struktur 
 

En av grundtankarna för Grundviken är ett huvudstråk som förbinder handelsområ-
det i Bergvik, den nya stadsdelen inom Grundviken (i huvudsak bostäder) och 
verksamhetsområdet inom Zakrisdal. Genom att knyta ihop dessa områden kan en 
stadsdel med blandade funktioner åstadkommas. Huvudstråket förgrenas även mot 
Ullebergsleden, där en ny entré till Grundvikenområdet skapas. Längs huvudstråket 
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ska kollektivtrafiken prioriteras tillsammans med gång- och cykelvägar, där säkra 
och tydliga knutpunkter ska finnas för byte mellan exempelvis cykel och buss.  

Den andra grundtanken inom Grundviken är grönstrukturen som i huvudsak består 
av ett grönt stråk som leder från Ullebergsleden ner mot Vänern, längs Grundviks-
bäcken, samt ett stråk längs Vänerns strand. Den allmänna tillgängligheten till 
vattnet ska vara en självklarhet. Det gröna stråket längs Grundviksbäcken ska dels 
ta emot dagvatten från omkringliggande områden, men även fungera som ett rekre-
ationsområde där områden av parkkaraktär blandas med naturområden.  

Tvärs genom planområdet löper en kraftledningsgata, som utgör en barriär i områ-
det. Då det inte kan planeras för stadigvarande vistelse eller byggnation i direkt an-
slutning till kraftledningarna pga hälsorisker, men även pga åtkomlighet för repara-
tion och underhåll av ledningarna, innebär kraftledningsgatan att det blir ett avbrott 
i bebyggelsen. I dagsläget är det inte aktuellt med en nedgrävning av ledningarna 
och därför är det viktigt att studera mötet mellan kraftledningsgatan och bebyggel-
sen. Uppvuxna träd bör sparas som en buffert intill ledningsgatan för att ledningar-
na i luften inte ska bli för dominerande. Vid en eventuell framtida nedgrävning av 
ledningarna bör områdena kunna växa samman alternativt fortsätta vara det natur-
stråk som det utgör idag.  

Entréer 

Östra entrén till Grundviken blir en ny anslutning till Ullebergsleden, som behövs 
för att trafikförsörja de nya områdena. Korsningen bör samordna de befintliga in-
farterna till Biltemaområdet, Zakrisdalsverken och Gräsdalen. De befintliga infar-
terna kommer då att släckas ut och ersättas av den nya korsningen. I anslutning till 
denna nya korsning behövs även en säker passage för gång- och cykeltrafiken. 
Grönstråket som sträcker sig från Ullebergsleden ner mot Vänern kan med fördel 
börja redan på östra sidan av Ullebergsleden för att markera entrén till området. En 
gång- och cykelväg bör dels ansluta till grönstråket dels följa huvudstråket in i om-
rådet. Trafikstudien för Grundviken (Ramböll, 2009-11-24) redovisar sex olika al-
ternativ till utformning av denna entré tillsammans med en beskrivning av tillgäng-
lighet och trafiksäkerhet. Alla alternativen innehåller någon typ av cirkulationsplats 
på Ullebergsleden, vilket lämpar sig särskilt väl här då sekundärflödet (flödet på in-
farten till Grundviken) och andelen vänstersvängande är relativt stort. En påver-
kande faktor vid utformningen är höjdskillnaden som har sin lågpunkt vid Grund-
viksbäcken. Höjdskillnaden påverkar kostnaden och de exakta placeringarna av tra-
fiklösningarna. Entrén ska studeras närmare i detaljplaneskedet, särskilt med avse-
ende på framkomligheten på Ullebergsleden samt tillgängligheten till de olika 
verksamheterna i anslutning till korsningen.  

Södra entrén till Grundviken är en redan befintlig väg som korsar Grundviksbäcken 
och leder in i Zakrisdals verksamhetsområde. Denna befintliga väg utgör en viktig 
del av huvudstråket som binder samman Grundviken med Zakrisdal. Vägen korsar 
det planerade grönstråket och dagvattensystemet, vilket ger möjligheter att skapa 
en grön entré till det nya området.  

Norra entrén till Grundviken är en förbindelse mellan den nya stadsdelen och 
Bergviks handelsområde. Denna förbindelse är mycket viktig för att tillgängliggöra 
den service som finns i närområdet för de nya bostäderna som planeras. Gatan, som 
bör ha en stadsmässig karaktär, leder in mellan byggnaderna på handelsområdet, 
vilket innebär att befintliga parkeringsplatser, trafiksituationen och korsningen vid 
Bergviksvägen behöver ses över. Även trafiksäkerhetsaspekterna för de människor 
som rör sig till fots inne på handelsområdet är viktig att se över. Denna koppling 
ska också ge goda möjligheter till kollektivtrafikförbindelser mellan Bergvik, Väst-
kust och övriga Karlstad. Ytterligare trafikutredningar behövs. Med dagens trafik-
system bedöms inte huvudstråkets koppling mot Bergvik vara attraktivt som 
genomfart till E18. Vid en utökning av handelsområdet måste en ny tillfart till E18 
från Bergvik ordnas, då behöver hela trafiksystemet inom Bergviks handelsområde 
ses över.  
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Målpunkter 

Bergviks handelsområde utgör en viktig målpunkt för hela Västkust och för den 
tillkommande bostadsbebyggelsen inom Grundviken. Handelsområdet erbjuder ett 
stort utbud av kommersiell service och ligger i direkt anslutning till planområdet. 
Ambitionen är att integrera handelsområdet med den nya stadsdelen, så att det i 
framtiden kan bli ett område med närservice för de boende i Grundviken.  

Hamnområdet på Frykmans udde 
kommer att utgöra en målpunkt framför 
allt för de boende i närområdet, men 
hamnen och udden görs även 
tillgängliga för besökare utifrån. 
Småbåtshamnen erbjuder kontakt med 
Vänern och ger möjligheter för ett 
vattenanknutet friluftsliv. Här bör 
finnas möjligheter både för boende och 
tillfälliga besökare att lägga till med 

sina båtar. Vid hamnen bör offentliga mötesplatser skapas, gärna i form av ett 
mindre torg eller en kajpromenad. Det är viktigt att skapa ett promenadstråk för 
allmänheten längs Vänerstranden, detta gångstråk kan dock få en mer ordnad ka-
raktär förbi hamnen. Hamnen är placerad där det redan finns en befintlig småbåts-
hamn med pirar och uppläggningsytor för båtar. Arbetet med anläggande av ham-
nen kan innebära ytterligare vattenverksamhet, vilket kan kräva anmälan till läns-
styrelsen eller tillstånd från miljödomstolen. Eventuell muddring i viken kan inne-
bära stor påverkan på ålen (som akut hotad art) och därmed påverkan på yrkesfis-
ket. En undersökning av dyn i viken behöver göras för att klargöra hur många ålar 
som finns kvar i området. En sådan undersökning bör göras under höst eller vår, 
dvs när ålen gått tillbaka ner i dyn men innan det blir så kallt att ålen dör av under-
sökningen. Undersökningen bör även belysa om det är möjligt med någon form av 
kompensationsåtgärd för ålen längre in i viken.  

Där huvudstråken möts inom Grundviken skapas en målpunkt, ett slags mötesplats 
eller ”centrum”. Det är viktigt med en mötesplats längs huvudstråket, för en kon-
centration av rörelser och kommunikationer. En mötesplats kan stärka identiteten 
och tillhörigheten i stadsdelen. Denna målpunkt trafikeras även av flertalet busslin-
jer, se Trafikstruktur/Kollektivtrafik. Vid denna målpunkt kan med fördel olika ty-
per av verksamheter etablera sig. Hit kan även offentlig service lokaliseras, som t 
ex skola, förskola, äldreboende, fritidsgård, biblioteksfilial etc. Från målpunkten 
bör ett mindre grönt stråk leda ner mot parkområdet. Utformning och innehåll av 
målpunkten ska diskuteras vidare i planarbetet, det är viktigt att reflektera över 
närheten till Bergviks handelsområde samt ett eventuellt framtida centrum i Zak-
risdal.  

Kulturvärden 

Grundviken är ett relativt orört område, med stor del skog idag. Kopplingar bakåt i 
tiden som berättar ett områdes historia är viktiga för attraktiviteten i området. Då 
det finns relativt få lämningar inom Grundviken bör hänsyn tas till de lämningar av 
högt värde som ändå finns.  

I parkområdets norra delar ligger rester 
efter Grundvikens gård. Här finns 
lämningar av ladugårdsbyggnader, en 
trädgård som håller på att växa igen 
samt en allé som leder fram till gården. 
Den kvarstående ekonomibyggnaden 
bedöms vara särskilt värdefull ur 
kulturhistorisk synpunkt. Området för 
gården föreslås utgöra en del av 
parkområdet, där trädgården och 
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lämningarna kan rustas upp. Eventuellt kan någon form av verksamhet förläggas 
hit, t ex ett kafé. Allén som leder över bäcken och fram mot gården kan fortsätta 
användas och vara en del i gång- och cykelstråken inom parkområdet.  

Lämningarna efter landeriet Katrineberg anses ha ett högt kulturhistoriskt värde 
och ligger i den nuvarande kraftledningsgatan. Gatan ut mot Södra Grundviken le-
der förbi strax norr om denna lämning. Området kring lämningen bör röjas så att 
lämningen synliggörs från den planerade gatan.  

I planområdets norra delar ligger en gårdsanläggning som ska beaktas vid utveck-
ling av närområdet. Miljön har en bibehållen karaktär med byggnader som smälter 
väl in i naturen och underordnar sig den.  

I anslutning till den föreslagna småbåtshamnen ligger några lämningar efter det 
sommarstugeområde som tidigare funnits på Södra Grundviken. Lämningarna be-
döms ha ett högt kulturhistoriskt värde och deras placering i förhållande till ny be-
byggelse kring hamnen bör studeras närmare i detaljplaneskedet, då de visar på 
områdets historia.  

Inom de södra delarna av parkstråket ligger en bunker, som även den bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde. Bunkern föreslås utgöra en del av parkområdet.  

Bebyggelsestruktur 
I den norra delen av Grundviken (norr om kraftledningarna) kan områden med rela-
tivt tät bebyggelse och stadsmässig struktur tillåtas längs huvudstråket, som sedan 
bör luckras upp närmare de park- och grönområden som finns i området. Längs hu-
vudstråket ges då bra förutsättningar för att prioritera kollektivtrafiken samt gång- 
och cykeltrafiken. Södra delen av Grundviken (söder om kraftledningarna) kan få 
en tätare exploatering vid hamnen. I anslutning till Bergviks villaområde föreslås 
dock en lägre exploatering för att knyta an till den redan befintliga bebyggelsen. 
Inom hela Grundviken föreslås en utbyggnad på totalt cirka 1700 bostäder (enligt 
FÖP Västkust).  

Byggnader högre än tre-fyra våningar innebär att räddningstjänstens höjdfordon 
krävs för att säkra utrymning från lägenheterna på de övre planen. Tillgängligheten 
för ”stora fordon” i anslutning till byggnaderna behöver beaktas i den kommande 
planeringen.  

Inom alla bebyggelseområden ska den offentliga miljön och behovet av mötesplat-
ser, lekplatser, gröna inslag, bevarande av vegetation, anpassning till terrängen etc. 
studeras närmare i detaljplaneskedet.  
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   Exploatering Våningar Bostäder 

Stadsmässig bebyggelse tät 5-6* 800  

Parknära bebyggelse medel 2-4 300 

Terränganpassad bebyggelse medel 4-5 250 

Hamnnära bebyggelse tät 5 150 

Trädgårdsstadsbebyggelse relativt låg 1-3 150 

*På vissa platser kan enstaka högre bebyggelse tillåtas. 

Tabellen ovan visar ungefärligt antal bostäder för respektive område, vid närmare studier kan de be-
höva omfördelas något. Det totala antalet bostäder bör dock inte överskrida de 1700 bostäder som 
föreslås i FÖP Västkust. 
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Stadsmässig bebyggelse 

Bebyggelsen längs huvudstråket ska 
vara av stadsmässig karaktär. 
Koncentrationen är främst kring 
huvudstråket i nord-sydlig riktning och 
kring den anslutande vägen ut till 
Ullebergsleden, för att bli friare mot 
insidorna av kvarteren. Med 
stadsmässig bebyggelse menas att 
upplevelsen från huvudstråket bör vara 
tät kvartersstruktur, där bebyggelsen 
tillåts bli fem-sex våningar hög. På 

vissa ställen kan även enstaka högre bebyggelse tillåtas, för att t ex markera en sär-
skild plats. I framför allt den östra delen av området, vid mötet med den parknära 
bebyggelsen, bör bebyggelsen övergå i en öppnare och lägre bebyggelsestruktur.  

Ambitionen är att skapa en relativt enhetlig och harmonisk skala av stadsmässig 
karaktär. Ett våningsantal på sex våningar ger ungefär en byggnadshöjd på 20 me-
ter, dvs ungefär samma höjd som finns på skogen i området idag.  

Bebyggelsen längs huvudstråket kan i bottenvåningen med fördel innehålla olika 
typer av verksamheter, för att skapa liv och rörelse i gaturummet. En koncentration 
av verksamheterna bör finnas vid målpunkten ”centrum”, dit eventuell offentlig 
service bör lokaliseras. Bebyggelsen kan även ge utrymme för både bostäder och 
kontor. Inom detta område kan rymmas cirka 800 bostäder. 

Det är viktigt att i den täta, 
stadsmässiga strukturen ge plats åt 
mindre mötesplatser, gröna ytor, 
trädplanteringar, sparad natur etc. dels 
för att skapa variation och liv i 
bebyggelsen, dels för att erbjuda små 
”andrum” i den täta strukturen. Då 
delar av området hamnar relativt långt 
från det stora parkstråket är det viktigt 
att studera stråk eller siktlinjer som 

leder mot större grönområden, dessa stråk kan gärna samordnas med det öppna 
dagvattensystemet.  

Parknära bebyggelse 

Den parknära bebyggelsen ligger mellan huvudstråket och parken och rymmer cir-
ka 300 bostäder, framför allt mindre flerfamiljshus, radhus och parhus. Bebyggel-
sen varierar mellan två och fyra våningar, lägre mot parken och högre mot den 
stadsmässiga bebyggelsen vid huvudstråket. Även tätheten varierar med högre tät-
het mot den stadsmässiga bebyggelsen och lägre täthet mot parken. Parken kan 
med fördel ”leta sig in” i den parknära bebyggelsen och på så sätt luckra upp struk-
turen.  
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Övergången mellan bebyggelsen och 
parken är viktig att studera närmare. 
Bebyggelsen bör inte vända en 
”baksida” mot parken. Detta innebär 
bland annat att privata trädgårdar ska 
undvikas i närmast anslutning till 
parkområdet. Denna utformning är 
framför allt av betydelse för 
upplevelsen av parkrummet. I 
utformningen av den parknära 
bebyggelsen bör siktlinjer och stråk 

som leder mot parkrummet tas i beaktande.  

Terränganpassad bebyggelse 

Tätheten i dessa områden är relativt 
hög och bebyggelsen tillåts vara 4-5 
våningar. Här kan rymmas cirka 250 
bostäder totalt. Båda områdena ligger i 
södersluttning med hällmarkstallskog 
av högt naturvärde. Karaktären av 
området ska därför vara att 
bebyggelsen anpassas efter terrängen 
och att befintlig naturmark sparas i 
möjligaste mån mellan byggnaderna. 
Hit kan även kontor eller liknande 
verksamhet, som inte gör för stor 
åverkan på naturen eller terrängen, 
lokaliseras.  

I detaljplaneskedet bör de naturliga 
förutsättningarna studeras mer i detalj 
för att till så stor del som möjligt kunna 
ta till vara på de värden som finns.  

Området närmast den östra entrén utgör 
mötet med den nya stadsdelen och utformningen mot huvudstråket är viktig. Om-
rådet kan vara påverkat av buller från både trafik och intilliggande verksamheter 
och behöver studeras närmare.  
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Handel/kontor/bostäder 

Ytan söder om Bergviks köpcenter är viktig för att integrera handelsområdet med 
den nya stadsdelen och fungera som en övergång från storskalig handel till tät 
stadsmässig struktur. Utformningen längs huvudstråket är särskilt viktig. Mötet 
mellan befintlig villabebyggelse och ny bebyggelse ska studeras och hänsyn ska tas 
till gårdsanläggningen med kulturhistoriskt värde. Osäkerhet råder i dagsläget kring 
utbyggnad av handel i området och ytan benämns därför handel/kontor/bostäder. 
Området är ca 40 000 kvm stort till ytan.  

Handel 

Handelsområdet vid den östra entrén är en utökning av befintligt handelsområde. 
Detta område utgör även en viktig entré till Grundviken. Tillkommande butiker och 
verksamheter ska därför vända en ordnad och ”städad” sida mot den nya infartsvä-
gen. Varuintag och dylikt ska därför inte förläggas i söder. Plansprängning bör 
undvikas och istället bör verksamheterna anpassas efter de naturliga förutsättning-
arna. Området är ca 18 000 kvm stort.  

Hamnnära bebyggelse 

Bebyggelsen i anslutning till hamnen 
föreslås ha karaktären av tät bebyggelse 
i cirka fem våningar. Inom området 
bedöms cirka 150 bostäder rymmas. 
Vid de offentliga mötesplatserna i 
hamnen kan med fördel någon 
gemensamhetslokal, kafé eller liknande 
placeras. En viss öppenhet bör finnas i 
bebyggelsestrukturen för att skapa 
siktlinjer mellan hamnen och 
trädgårdsstadsbebyggelsen norr om 
området.  

I detaljplaneskedet ska det studeras 
närmare hur den nya bebyggelsen 
förhåller sig till de kulturlämningar av 
högt värde som finns i området samt 
mötet mellan bebyggelsen och 
naturmarken.  

 

 

 

Trädgårdsstadsbebyggelse 

Karaktäristiskt för trädgårdsstadens 
bebyggelse är måttlig täthet, låga hus, 
trädgårdar samt traditionella gator, torg 
och platser. Tätheten bör ligga någon-
stans mellan villaområdet i nordväst 
och den tätare bebyggelsen vid ham-
nen, för att fungera som en övergång 
mellan dessa olika områden. Inom 
detta område kan cirka 150 bostäder 
rymmas. Här bör finnas en variation av 
olika typer av hus, mindre flerfamiljs-
hus, radhus, parhus och friliggande 
enfamiljshus. Husen bör vara mellan en och tre våningar höga.  
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Trädgårdarna har en viktig roll i trädgårdsstaden, där gränserna mellan privat och 
offentligt bör vara tydliga. Tomterna är dock förhållandevis små och husen bör där-
för placeras så nära gatan som möjligt. På så vis skapas ett tydligare och mer of-
fentligt gaturum, medan de inre delarna av kvarteren blir mer privata. Det ska fin-
nas trädplanteringar längs en del av gatorna som kan binda ihop gaturummet om 
det är stor variation i byggnadernas utformning och färgskala. Små platsbildningar 
bör studeras i kvartersstrukturen. Gatorna kan med fördel följa terrängen för att 
undvika långa gatuperspektiv.  

Mellan det befintliga villaområdet på 
Bergvik och den nya 
trädgårdsstadsbebyggelsen föreslås ett 
grönt promenadstråk, för att hålla ett 
respektavstånd mellan befintlig och ny 
bebyggelse. En del av den befintliga 
naturen, framför allt uppvuxna träd, 
sparas i detta stråk och en 
promenadväg slingras fram i terrängen. 
Detta erbjuder även besökare vid 
Frykmans udde en alternativ väg att ta 
sig upp genom området, utan att 
behöva ta sig in i bebyggelsen. 
Bredden och utformningen på detta 

gröna promenadstråk behöver studeras närmare, se även Trafikstruktur/gång- och 
cykeltrafik.  

Vid exploatering av området bör de grova klibbalarna samt de tre gamla och grova 
tallarna (enligt naturinventering 2009-03-02) beaktas.  

Grönstruktur och dagvattenhantering 
Inom Grundviken finns bra förutsättningar med redan uppvuxen vegetation. Innan 
förberedelser för exploatering är det viktigt att närmare studera möjligheten att 
kunna spara befintlig vegetation bland bebyggelsen. Nyplantering av vegetation in-
nebär många års väntan på en uppvuxen grönska, som kan erbjuda t ex skugga på 
bostadsgårdar eller lekplatser men även volymer i grönområden. Utformning och 
tillgänglighet av grönytor som helhet har betydelse för områdets attraktivitet, håll-
barhet och identitet, men även ur t ex folkhälsosynpunkt.  

Parkområdet  

Parkområdet sträcker sig från 
Ullebergsleden ner till Vänern och är 
den dalgång längs Grundviksbäcken 
som omnämns i Västkust. Det 
föreslagna parkområdet är relativt stort 
och kan tillföra grönska av andra 
karaktärer än vad som finns i området 
idag. Begreppet park bör inte tolkas 
som iordningsställd 
”stadsparkskaraktär”, utan innefattar 
här alltifrån anlagda ytor med hög 
skötsel till ”orörd” natur. Parken bör delas in i mindre ”rum” och en stor variation 
av karaktärer ska eftersträvas, för att erbjuda olika typer av rekreation och använd-
ning. Här finns möjligheten att förädla de landskapskaraktärer som finns, t ex öp-
pen hag- och odlingsmark med odlingslotter vid Grundvikens gård, mindre skogs-
dungar eller åkerholmar med brynkaraktär, öppna dammar och vattenspeglar vid 
bäcken, vild karaktär i nyckelbiotopen samt mer ”iordningsställd” park med hög 
skötsel. Den iordningsställda parken bör förslagsvis anordnas i anslutning till hu-
vudstråket och bidra till den stadsmässiga karaktären.  Parken har en böljande 
form, som till stor del följer terrängen, och varierar mycket i bredd. Vid utformning 
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av parken bör hänsyn tas till lokala förhållanden och förutsättningar. Ett gestalt-
ningsförslag för parkstråket finns i Översiktlig dagvattenutredning (SWECO, 
2009-06-08). Vid förändringar i bäckens dragning är det viktigt att se till stabilise-
ringen av stränderna. Det är även viktigt att utreda om marken är förorenad, särskilt 
där marken ska nyttjas för odling, bollplaner eller picknickytor. En trädplan för 
hela parken bör upprättas, för ett kontinuerligt arbete med parkens viktigaste 
grundpelare – träden.  

Vid utformning av parken ska även områden för spontanidrott och lekytor studeras 
närmare. Lekplatserna bör utformas så att naturen i sig är ett lekredskap. Landska-
pets form, planteringar och övriga material ska harmoniera, för att kunna användas 
i leken. Vid utformningen bör utgångspunkten ligga i människans olika sinnen 
samt de olika årstiderna. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöaspekter, med tanke 
på allt från materialval till allergiproblem. Ett större område för fritidsändamål är 
dock föreslaget inom Gräsdalen, enligt FÖP Västkust.  

Parken utgörs till stor del av låglänta områden kring bäcken. Detta innebär att mar-
ken stundtals kan bli blöt. Vid utformning av parken och t ex placering av gång- 
och cykelvägar bör detta beaktas.  

Övergången mellan park och bebyggelse är viktig att studera närmare. Bebyggel-
sen bör inte vända en ”baksida” mot parken, utan stråk och siktlinjer bör eftersträ-
vas för att leda ut mot parken. Parkens yttre ”väggar” är av betydelse för upplevel-
sen av parkrummet och för att skapa kontakt mellan parken och omgivningarna. 
Parken kan på sina ställen med fördel ”flätas” in i bebyggelsen och på så sätt luckra 
upp bebyggelsestrukturen.  

Gång- och cykelvägar bör finnas genom parken i nordost-sydvästlig riktning, men 
även någon överfart över bäcken för att skapa kontakt mellan parkens ”båda” sidor. 
Den gamla allén vid f d Grundviken gård bör användas för en gång- och cykelväg 
över bäcken. Gångstråk bör finnas för ett rekreationssyfte inom parken och med 
förbindelser mot hamnen och strandområdet samt hällmarkstallskogen i norr. Vid 
utformning av gång- och cykelvägar är det viktigt att beakta trygghetsaspekter.  

Där huvudstråket leder över bäcken smalnar parken av. Utformningen av förbin-
delsen genom parken är viktig, dels för att skapa en entré till Grundviken, dels för 
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att inte skapa en barriär genom parken. Passager för gångstråk söderut är viktigt att 
säkra.  

Inom de norra delarna av parkområdet ligger lämningarna efter Grundviken gård. 
Genom att ta till vara på dessa lämningar kan den kulturella identiteten för området 
stärkas. Här finns förutom befintligt uthus och lämningar efter byggnader även res-
ter efter en gammal trädgård samt en gammal allé som leder fram till platsen för 
gården. Dessa lämningar bör tas om hand och en tydlig karaktär skapas, som knyter 
an till historien. Eventuellt skulle ett kafé, eller liknande verksamhet som är till-
gänglig för allmänheten, kunna lokaliseras till platsen för att på så sätt skapa en 
mötesplats.  

Strax söder om Grundviken gård ligger två befintliga åkerholmar med högt natur-
värde. Dessa åkerholmar föreslås finnas kvar som ”åkerholmar” även i parkområ-
det, för att på så sätt bidra till ökad variation och olika karaktärer inom parken.  

I de södra delarna av parken finns en bunker med högt kulturvärde. Lämningen kan 
med fördel utgöra en del av och inneslutas i parkmiljön.  

Alkärret vid Grundviksbäckens 
mynning utgör den södra delen av 
parkområdet och är klassat som 
nyckelbiotop. För att främja den 
biologiska mångfalden ska dessa 
nyckelbiotoper skyddas. Området är 
mycket blött och har en riklig 
förekomst av död ved. Området bör 
lämnas utan åtgärder och även i 
framtiden få självgallras, men spänger 
kan dock anläggas genom kärret för att 
öka tillgängligheten för människor och 

på så vis erbjuda en promenadsträcka genom ”orörd” natur. Översvämningsmyggor 
kan (om förhållandena är de rätta) föröka sig i alkärret, området är dock ganska be-
gränsat och några stora problem förväntas inte uppstå. Ett stråk med öppnare mark 
(och mer vind) bör placeras intill kärret, eftersom myggen framför allt uppehåller 
sig där det är vindstilla. Av samma anledning bör inte lummiga trädgårdar ligga i 
direkt anslutning till alkärret. Alkärret fyller även en funktion för den intilliggande 
ytvattentäkten och vattenkvaliteten i Kattfjorden, eftersom den fungerar som ett 
fördröjningsmagasin för dagvatten från omgivningarna. Vattnet rinner saktare ge-
nom detta område och hinner renas innan det släpps ut i Kattfjorden. Alar som 
växer i kärret är mycket bra på att ta upp näring. Se även Grönstruktur och dagvat-
tenhantering/Dagvattenhantering.  

Tillgängligheten till de södra delarna 
av parkstråket samt förbindelser, t ex i 
form av spänger, mellan Grundviken 
och Zakrisdal ska studeras närmare. 
Eventuell röjning av vass i viken ska 
studeras med hänsyn till 
nyckelbiotoper, dagvattensystemets ut-
lopp och eventuellt ålarna i viken.  

 

Dagvattenhanteringen 

Utformningen av dagvattensystemet får en högre prioritet än normalt med anled-
ning av att dagvattnet kommer att avledas till Kattfjorden, som är kommunens rå-
vattentäkt, och för att försöka skapa mervärden inom området genom att öppna 
dagvattendiken, dagvattendammar mm kan ingå som gestaltande inslag i områdets 
stadsbild.  
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Dagvattenutflöden ut i Vänern via 
Grundviksbäcken bör inte förändras 
mot nuvarande förhållanden. Den 
snabba avrinning som takytor, 
asfalterade ytor etc medför bör 
kompenseras med öppna diken och 
fördröjningsdammar inom området. 
Med beaktande av att Kattfjorden 
(Vänern) är råvattentäkt för Sörmons 
vattenverk, som försörjer Karlstads 
tätort och Hammarö kommun med 
dricksvatten, så får inga föroreningar 
transporteras ut via dagvattnet från 
Grundviksområdet till Vänern.  

Vid exploatering är det viktigt att 
eftersträva att den naturliga 
vattenbalansen ska kvarstå i området. 
Där markmaterial tillåter bör därför 
infiltration av dagvatten ske nära 
platsen för nederbörden.  

En översiktlig dagvattenutredning 
(SWECO, 2009-06-08) finns för hela 
området. Genom att lyfta fram och 
synliggöra vattnet kan utformningen 
bidra till en bättre närmiljö och även 
nyttjas i rekreationssyfte. Eftersom 
vatten- och sedimentprovtagningar 
visar på föroreningar är det viktigt att 
fördröjnings- och reningsdammar 
anläggs. Föroreningsbelastningen i 
Grundviksbäcken och Grundviken 
påverkas framför allt av två orsaker: 
föroreningar transporterade med 
dagvatten från de olika delområdena 
och föroreningar i sediment pga utsläpp 
från framför allt tidigare verksamhet 
vid Zakrsidalsområdet. Bedömningen 
är att områden väster om bäcken har 
mindre behov av rening, medan för 
områden norr och öster om bäcken bör 
rening av dagvatten beaktas. Den största risken för föroreningspåverkan på Grund-
viksbäcken och Grundviken kommer från dagvattentransporterade föroreningar 
från det tidigare industriområdet inom Zakrisdal. Genom att utföra åtgärder i varje 
delområde för att fördröja, utjämna och vid behov rena dagvatten så minskas både 
risken för ökade föroreningar och risken för urlakning av förorenade sediment i 
bäcken. Vid val av typ och utförande av anläggning för rening av dagvatten måste 
typen av föroreningar beaktas. Metaller kan t ex fastläggas i växtsystem medan or-
ganiska föroreningar kanske kräver luftning/syresättning. I dagvattenutredningen 
redovisas hur dagvattnet kan hanteras för varje delområde utifrån områdets karak-
tär, exploateringsgrad och de förutsättningar som natur, mark och landskapets olika 
strukturer ger. För varje område finns en beräknad magasinsvolym.  

Natur 

Området ute på udden bevaras som ett naturområde. Ett gångstråk längs Väner-
stranden bör anordnas. Längs strandkanten finns fina naturliga vikar med mycket 
sten, som bör bevaras. Eftersom det planeras för en ny stadsdel intill Vänerstranden 
bör det finnas badmöjligheter i Vänern inom Grundviken. Badplats föreslås anord-
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nas längst söderut på Frykmans udde. Här finns en vik intill en befintlig fritidsstuga 
i skogsområdet. Vid platsen finns det även en befintlig väg och en mindre parker-
ingsyta. Avsikten är inte att denna badplats ska konkurrera med befintlig badplats 
på Skutberget, utan framför allt vara en tillgång för boende i närområdet. Om ett 
bad ska nyetableras ska en grundlig undersökning av vattnets kvalitet göras. Skulle 
det visa sig att vattnets kvalitet inte är tillräcklig blir det eventuellt inte någon bad-
plats i området. Innan en offentlig badplats tas i anspråk ska en anmälan ske till 
miljönämnden som är tillsynsmyndighet.  

 

Längs stranden öster om hamnen bevaras den befintliga strandskogen samt ett stråk 
av lövskog som leder in i området. Strandskogen bör lämnas utan större åtgärder. 
Stråket av lövskog bör beaktas vid exploatering i området, eftersom det är av bety-
delse för nyckelbiotopen vid stranden.  

Delar av hällmarkstallskogen sparas i Grundvikens norra delar och delar av den 
bebyggs med terränganpassad bebyggelse. Stor anpassning till befintlig terräng och 
vegetation ska ske. En koppling mellan hällmarkstallskogen och parkområdet ska-
pas genom att spara ett stråk av tallskogen och på så sätt bilda ett ”släpp” i bebyg-
gelsen. Stråket ska sluta an till vegetationen vid Grundviken gård.  

Två skogsbeklädda kullar sparas intill Bergviks villaområde. Ett grönt promenad-
stråk binder ihop dessa kullar med naturen vid stranden och parkområdet. 

Strandskydd 

Under detaljplaneprocessen ska kommunen för berörda delar ansöka hos länssty-
relsen för upphävande av strandskydd.  

Befintlig struktur så som vägar och pirar för fritidsbåtar har bevarats och utvecklats 
i förslaget. Identifierade nyckelbiotoper i strandområdet har bevarats. För att göra 
dessa naturområden mer tillgängliga för allmänheten föreslås gångvägar ordnas 
längs Vänerstranden, där marken är blöt kan spänger eller liknande anläggas.  

Från nordväst skiljer bebyggelsen vid Frykmans väg kraftigt av naturmarken från 
stranden. Från sydväst föreslås strandskyddet finnas kvar upp till knappt 150 meter 
(som minst) från stranden. Precis norr om dessa 150 meter finns idag en sumpskog, 
som i detaljplan för Bergviks villaområde föreslås bebyggas. En byggnation på de-
lar av sumpskogen innebär utfyllnader och stor påverkan på resterande sumpskog, 
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vilket gör att området inte bedöms vara intressant utifrån strandskyddets syften. I 
övrigt föreslås bebyggelsen utifrån rådande struktur i området.  

Bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås kring småbåtshamnen för att undvika 
att utemiljöerna i närheten av vattnet ska privatiseras för mycket. En utbyggnad av 
småbåtshamn, badplats och promenadstråk bedöms vara positiva för friluftslivet 
och tillgängligheten till Vänern.  

Kraftledningsgatan 

Kraftledningsgatan kommer att finnas kvar genom området. Då ledningarna ska 
vara åtkomliga för underhåll och det finns hälsorisker kopplat till strålningen har 
det inte planerats för någon stadigvarande vistelse under eller nära ledningarna. Då 
marken utgörs av naturmark med berghällar idag bör vegetation och uppvuxna träd 
sparas för att inte ledningarna ska bli för visuellt dominerande. Grönstråket bör 
dock kunna röjas på sly och utvecklas visuellt med tanke på promenadvägar och 
utsikt från intilliggande bostäder. Detta är även viktigt ur ett trygghetsperspektiv. 
Den visuella utformningen av kraftledningsgatan är mycket viktig. Den bör skapa 
ljus och rymd mellan bebyggelsen snarare än att upplevas som en barriär.  

Trafikstruktur 
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Huvudstråket 

Huvudstråket binder ihop Grundviken med Bergvik i norr, Zakrisdal i söder och ut 
mot Ullebergsleden i öster. Här ska kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar 
prioriteras. Det ska finnas tydliga hållplatser som upplevs trygga, där det är lätt att 
byta mellan t ex buss och cykel.  

Huvudstråket ska ha en stadsmässig karaktär, gärna med alléer längs gatan. Gatu-
rummets utformning är viktig och kommer att betyda mycket för upplevelsen av 
Grundviken som en stadsdel. Gatan kantas till största del av stadsmässig bebyggel-
se med kvartersstruktur, som ger bra underlag för kollektivtrafiken.  

En trafikstudie för Grundviken (Ramböll, 2009-11-24) har utförts, som bl a redovi-
sar trafikmängder inom området, då hela Västkust är utbyggt, samt förslag på prin-
ciper för huvudstråkets utfromning. Vid den östra entrén, vid Ullebergsleden, be-
räknas flödet bli ca 13 300 fordon/dygn. På huvudstråket inne i området förväntas 
det dock inte bli mer än ca 4 200 fordon/dygn. Denna siffra kan bli högre om Zak-
risdalsvägen upp mot Ullebergsleden utformas på ett mindre attraktivt sätt. Med 
samma utformning på huvudstråket genom Grundviken och Zakrisdalsvägen be-
räknas Zakrisdalsvägen få högre trafikflöden. Vid entrén mot Bergviks handelsom-
råde är den preliminära bedömningen ca 3 500 fordon/dygn, detta beror dock på 
gatans utformning och eventuell tillblivande handel. Belastningsgraden på Ulle-
bergsleden och Bergviksvägen kommer att öka, vilket innebär sämre framkomlig-
het för biltrafiken jämfört med idag och ökade köer i anslutning till Bergviksron-
dellen. Sämre framkomlighet i detta område kan få till följd att trafiken omfördelas 
till mer trafikkänsliga gator, t ex Våxnäsgatan via Skoghalssvägen. I de centrala de-
larna av staden kan en ökning av belastningsgraden skönjas på de centrala gatorna, 
bl a Sjömansgatan och delar av Packhusgatan.  

För beskrivning av områdets entréer se Övergripande struktur/Entréer.  

Kollektivtrafik 

Huvudstråket ger goda förutsättningar 
för en frekvent och snabb 
kollektivtrafik som på allvar kan 
konkurrera med bilen. Strukturen och 
landskapets riktningar i området är 
”diagonal”, dvs nordostlig-sydvästlig. 
Tanken med huvudstråket är att finnas 
centralt i området och inrymma tät, 
stadsmässig bebyggelse med mycket 
människor för att ge ett erforderligt 
underlag till kollektivtrafiken. 

Förslaget är att befintlig busslinje som idag stannar utanför Zakrisdals verksam-
hetsområde ska förlängas längs huvudstråket upp till Bergvik. Linje som kommer 
genom Gruvlyckan och Gräsdalen för att sedan fortsätta bakom Biltema och vidare 
till Bergvik, skulle i framtiden kunna följa huvudstråket från Ullebergsleden vidare 
mot Bergviks handelsområde. Dessutom skulle en direktlinje på E18 mot Bergvik 
kunna fortsätta ner mot Grundviken och vidare ut till småbåtshamnen. På så vis 
skulle hela området och intilliggande områden få en god kollektivtrafikförsörjning. 
Detta skulle även ge en frekvent kollektivtrafik med en knutpunkt och bytesmöj-
ligheter i den föreslagna ”centrummålpunkten”, vilket skulle kunna bidra till liv 
och rörelse i denna mötesplats. Utformningen av busshållplatser i denna knutpunkt 
är särskilt viktig.  

Övriga gator 

Inom området finns ett flertal mindre gator som försörjer varje delområde. Från 
huvudstråket leder en större gata ut mot hamnområdet. Denna större gata kräver en 
bra utformning för buss ner på södra Grundviken och ut mot hamnen. 
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Möjlighet ges att med en mindre väg förbinda Bergviks villaområde med Grundvi-
ken. På så sätt erbjuds de boende inom Bergvik en möjlighet att i framtiden nyttja 
service och utbud inom Grundviken, som t ex hamn, kollektivtrafik, park och en 
eventuell skola. Detta är även viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom det en-
dast finns en tillfart till villaområdet idag. Denna förbindelse förväntas inte ge upp-
hov till genomfartstrafik på Frykmans väg (trafikstudie, Ramböll 2009-11-24), utan 
bedöms endast vara intressant att nyttja för dem som är bosatta i villaområdet. Den 
kan dock leda till omfördelning av den lokala trafiken beroende på ändrade mål-
punkter.  

Vid den östra infarten leder en väg över parkområdet och vidare mot Zakrisdal. 
Denna förbindelse ska studeras närmare i samband med en ny korsning vid Ulle-
bergsleden.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägarna inom området ska erbjuda gena förbindelser mellan olika 
områden. Huvudcykelstråket ska finnas längs huvudstråket samt längs med park-
området ner mot Vänern. Det är även viktigt att skapa sammanhängande och at-
traktiva stråk mellan stadens centrala delar och Grundviken. Eventuella åtgärder på 
befintligt gång- och cykelvägnät mot centrum bör samordnas tidsmässigt med en 
utbyggnad av Grundviken/Västkust.  

Ett promenadstråk bör anordnas längs Vänerns strand och framför allt rikta sig till 
rekreation. Det bör utformas som en ”vandringsled” snarare än en gång- och cykel-
väg. I ett första skede bör den tillgängliggöra stranden mellan Grundviken och 
Zakrsidal, eventuellt även Göteborgsudden. På längre sikt skulle stråket kunna för-
bindas mot Bergviks udde och Skutberget. Eftersom gångstråket längs Vänern inte 
är möjligt att fortsätta upp genom Bergviks villaområde, föreslås istället att det leds 
upp mellan befinltig och ny bebyggelse.  

Resterna av det befintliga 
motionsspåret försvinner med 
föreslagen exploatering. De föreslagna 
gröna promenadstråken är placerade så 
att de ska binda samman de större 
naturområdena samt bilda gröna länkar 
genom bebyggelsen och skulle till viss 
del kunna ersätta det befintliga 
motionsspåret. Dessa promenadvägar 
ska slingra sig fram i terrängen och 
beläggas med exempelvis stenmjöl. 
Viss befintlig vegetation bör sparas eller eventuellt kompletteras med ny grönska. 
Bredd och utformning av det gröna promenadstråket bör studeras närmare i detalj-
plan.  

Service 
Enligt FÖP Västkust bedöms Grundviken vara lämpligt för lokaliseringen av en 
eventuell ny skola (för barn 6-15 år). Mark inom Grundviken ska reserveras för 
eventuell skola och kan med fördel lokaliseras någonstans i närheten av ”centrum-
målpunkten”, där närhet finns till både kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt 
parkstråk. Parken bör kunna utnyttjas för rekreation och idrott eller utgöra pedago-
giska inslag.  

Inom Grundviken ska även mark för förskolor reserveras på strategiska ställen. Det 
kan vara möjligt att någon eller flera av dessa enheter också ska kunna fungera som 
skola för de yngre skolåren.  

Utrymme för boende inom äldreomsorg respektive handikappomsorg ska ges i om-
rådet.  
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Teknisk försörjning 
Dricksvatten  

Grundviken ansluts till dricksvattenförsörjning från tre håll; vid Gräsdalen i höjd 
med Ullebergsleden, vid Bergviks handelsområde samt vid Zakrisdals verksam-
hetsområde. På så sätt skapas ett driftsäkert distributionsområde för dricksvatten-
försörjningen inom Grundviken.  

Spillvatten 

Spillvatten från Grundviken kommer att avledas via planerade ledningar och två 
stycken planerade pumpstationer till befintliga ledningar vid Gräsdalen. Marken 
inom Grundviken faller ned mot Grundviksbäcken och mot Vänern, det blir därför 
omöjligt att ordna självfallslösningar till befintligt system i nordost. Två, alternativt 
tre, pumpstationer behövs inom Grundvikenområdet. En pumpstation behövs inom 
södra Grundviken och en väster om parkområdet, ungefär mitt i Grundviken. Den 
tredje pumpstationen behövs eventuellt öster om Grundviksbäcken. Förslaget är ut-
format så att minimalt antal pumpstationer krävs inom Grundviken, vilket förutsät-
ter att ledningsstråken och pumpstationernas lägen är tillgängliga samt att mark 
fylls upp till ca +46.5 – +47.0 inom lågt belägna områden.  

För att undvika bräddningar från planerade pumpstationer direkt till Vänern ska 
stationerna utformas med en hög driftsäkerhet.  

Dagvatten 

För beskrivning av dagvatten, se Grönstruktur och dagvattenhantering.  

Brandvattenförsörjning 

I kommande planarbete ska brandvattenförsörjningen av området beaktas.  

Teleledningar 

I samband med utbyggnad av infrastuktur som vägar och VA-nät bör möjligheten 
till samförläggning med telekablar tillvaratas.  

Energi 

En nedgrävning av kraftledningarna skulle gynna området som helhet, då dessa ut-
gör en synlig barriär i området, och skulle vara möjligt trots pågående planläggning 
av området. Detta bedöms dock inte som ekonomiskt försvarbart och det finns inga 
planer i nuläget på att genomföra en sådan nedgrävning.  

Uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar får inte innebära att till-
träde till kraftledningarna för felavhjälpning och underhåll förhindras. Nya bo-
stadshus ska ligga på ett avstånd av minst 35 meter från den yttersta ledningen.  

Väsentligt för områdets karaktär och utseende är hur kraftledningsområdet sköts. 
Den zon som sparas intill kraftledningen innebär ett avbrott i bebyggelsen. För att 
inte de luftburna ledningarna ska vara för dominerande i området bör uppvuxna 
träd sparas som en buffert mot bebyggelsen. Under kraftledningarna måste dock 
vegetationen hållas relativt låg.  

Utformning av byggnader för boende och verksamheter ska präglas av effektiv 
energianvändning, förnyelsebara energikällor och resurssnåla lösningar. Energin 
för uppvärmning kan exempelvis komma från en centraliserad värmeanläggning 
baserad på biobränsle med bästa luftreningsteknik. Enligt FÖP Västkust bör områ-
det försörjas med fjärrvärme och fjärrvärmeledningar dras fram inom stadsutveck-
lingsområdena tillsammans med övrig teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Vid lokalisering och utformning av lokaler för bostäder och verksamheter ska det, 
inom gångavstånd och med god tillgänglighet för olika grupper av invånare, finnas 
möjligheter till källsortering av avfall.  
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Störningar, hälsa och säkerhet 
Översvämning 

En riskanalys avseende översvämning från Vänern med åtgärdsförslag ska utföras i 
detaljplaneskedet. Arbete pågår inom kommunen med att ta fram ett underlag för bl 
a hantering av översvämningsfrågor i samband med planering och tillståndsgiv-
ning, men något slutligt förslag finns inte än.  

Markens höjdsättning och lägsta höjd för byggnader måste beaktas för att dels klara 
dagvattenavrinning och spillvattenavrinning med självfall mot Vänern respektive 
föreslagna pumpstationer samt att klara framtida höga vattennivåer på Vänern. 
Höjdsättningen av marken bör också anpassas för extrema regn så att ”flödes-
svackor” skapas för att kontrollera hur vattnet ska rinna bort på markytan.  

Framkomlighet och eventuella alternativa vägar vid en översvämning bör diskute-
ras, liksom teknisk försörjning såsom VA och el.  
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Bilden ovan visar vilka markytor som hamnar under 46.7 (RH00) respektive 47.1 
(RH00), där 46.7 är den beräknade 100-årsnivån i slutet av detta sekel (dvs nivån 
på Vänern beräknas återkomma en gång på hundra år) och 47.1 är den dimensione-
rande nivån (den högsta tänkbara nivån på Vänern, enligt klimat- och sårbarhetsut-
redningens delbetänkande, SOU 2006:94). Det är viktigt att säkra framkomligheten 
på huvudstråket även vid eventuella översvämningar. Norr om huvudstråket är det 
framför allt parkområdet som ligger lågt och delar av den parknära bebyggelsen. 
Söder om huvudstråket är det större bebyggelseområden som drabbas, men även 
alkärret, strandskogen och naturområdet på udden ligger lågt. Åtgärder för den fö-
reslagna bebyggelsen och infrastrukturen ska beaktas i fortsatt planering.  

En viktig del i dagvattenhanteringen (Översiktlig dagvattenutredning, SWECO 
2009-06-08) är att ta hänsyn till de reningsdammar som planeras inom området. 
Nivåmässigt bör dessa anläggas på en sådan nivå att föroreningar inte urlakas och 
sprids vid en översvämning. Detta kan lösas med högre kanter, invallningar samt 
avstängningsbara utlopp för att förhindra bakdämning. Även en bit uppströms i 
Grundviksbäcken kan en invallning utföras, t ex där huvudstråket korsar parkstrå-
ket, för att stänga ute högre vattennivåer och förhindra översvämning av större om-
råden. En sådan invallning måste förses med pumpar för att lyfta ut flöden i bäcken 
vid nerderbörd. Det är även tänkbart att utföra en större invallning av nedre delarna 
av området. Denna invallning får då en längre sträckning parallellt med Vänern. 
Invallning bör om möjligt utföras så att den smälter in i terrängen och kan t ex för-
ses med gångyta.  

Markförhållanden 

Stora delar av den föreslagna bebyggelsen kommer att ligga på berg och morän. 
För vissa områden, särskilt längs bäcken, kan det dock behövas geotekniska under-
sökningar för att utreda ras- och skredrisker samt grundläggningsförhållanden.  

Markföroreningar 

Föroreningar i sediment är huvudsakligen en miljörisk genom den påverkan de för-
orenade sedimenten har på vattenmiljön samt på grund av den spridning som sker 
från sedimenten till omgivningen. Utsläpp av dagvatten till Grundviksbäcken från 
tillkommande områden kan medföra en ökad rörlighet av sedimentet orsakat av 
ökat vattenflöde i bäcken. Föroreningsfrågorna och eventuell sanering av bäcken 
behöver utredas vidare. Det är viktigt att flödet ut i Vänern inte förändras mot nu-
varande förhållanden. Se även Grönstruktur och dagvattenhanter-
ing/Dagvattenhantering.  

Eventuellt kan det finnas förorenad mark utöver bäcken, detta finns det dock ingen 
kännedom om i dagsläget.  

Buller 

Bullernivåerna från Ullebergsleden, Bergviksvägen/E18 samt befintliga verksam-
heter i närområdet ska utredas för ny bostadsbebyggelse i respektive detaljplane-
skede.  

Luftkvalitet 

Beräkningar av luftkvaliteten ska utföras i detaljplaneskedet, för att utreda om be-
byggelsen strider mot någon miljökvalitetsnorm.  

Farligt gods 

Då Ullebergsleden är rekommenderad led för farligt gods ska skyddsavstånd till le-
den beaktas i detaljplaneskedet, utifrån föreslagen markanvändning.  

Strålning 

Bebyggelseområdena i planprogrammet är utritade på ett avstånd av 35 meter från 
kraftledningen, exakt placering av nya byggnader kommer att närmare diskuteras i 
detaljplaneskedet. En utredning pågår för att klargöra hur stort avstånd från kraft-
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ledningen som krävs för att komma ner i 0,2 respektive 0,1 mikrotesla. Utredning-
en ska tillföras diskussionen i detaljplanearbetet.  

Trygghet 

Vid utformning av den yttre miljön, som t ex gång- och cykelvägar samt hållplatser 
för kollektivtrafiken, ska trygghetsaspekterna tas i beaktande. Alternativa vägar är 
viktiga att studera.  

Tillgänglighet 

Området görs mer tillgängligt än det är idag. Det ges bra förutsättningar att ta sig 
till och inom området med både kollektivtrafik och cykel. Naturområdet vid Väner-
stranden görs mer tillgängligt för allmänheten. Här ges även möjligheter till ett vat-
tenanknutet friluftsliv utifrån småbåtshamn och badplats.  

Vid utformning av den yttre miljön ska tillgänglighet avseende olika typer av funk-
tionshinder beaktas.  

Etappindelning 
Då området är oexploaterat idag är det stora investeringar som behöver göras i den 
tekniska infrastrukturen för att området ska bebyggas. Eftersom spillvattenledning-
arna från den nya stadsdelen ska avledas till befintliga ledningar inom Gräsdalen 
krävs en utbyggnad av huvudstråket från Ullebergsleden. För att försörja området 
med trafik samt tidigt få in kollektivtrafik i området är det av största vikt att huvud-
stråket byggs ut från början, med kopplingar mot Ullebergsleden, Bergvik och Zak-
risdal. Detta innebär även att bebyggelsen bör koncentreras kring huvudstråket 
(stadsmässig bebyggelse) till att börja med, för att skapa liv kring gatan samt utgö-
ra underlag till kollektivtrafiken. Det är viktigt att det finns en grovprojektering för 
dagvattensystemet inom hela området, med fördröjnings- och reningsdammar.  

Etapp 1 ska enligt ovanstående resonemang innehålla:  

• Huvudstråket, med utbyggnad från Ullebergsleden 

• Stadsmässig bebyggelse 

• Grovprojektering av dagvattensystemet i hela området 

För att skapa en attraktiv stadsdel med mervärden för de boende är det även av yt-
tersta 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. En konsekvens kan bli att de boende längs hu-
vudstråket får leva med byggtransporter under lång tid, det är därför viktigt att in-
för byggandet av resterande områden fundera över alternativa vägar för transpor-
terna.  

Inför fortsatt planering 

• Visionen för ett hållbart Grundviken ska vara vägledande i det fortsatta 
planarbetet 

• Trafiksituationen vid de nya entréerna till området ska studeras närmare 

• Promenadstråk samt tillgänglighet till naturområden i parkens södra delar 
ska studeras utifrån naturvärden, dagvattensystemet och rekreationsvärden 

• Möjligheten att spara befintlig vegetation inom bebyggelsen samt stråk 
som leder mot det större parkområdet och hamnen ska studeras i detaljpla-
neskedet 

• Privata trädgårdar ska undvikas i närmast anslutning till parkområdet 

• Hänsyn ska tas till de lämningar som finns av högt kulturhistoriskt värde, 
samt till de befintliga byggnaderna av kulturhistoriskt värde 
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• Riskanalys avseende översvämning från Vänern, med eventuella åtgärds-

förslag, ska utföras i detaljplaneskedet 

• Bullerberäkningar för ny bostadsbebyggelse avseende buller från Ulle-
bergsleden, Bergviksvägen/E18 samt befintliga verksamheter i närområdet 
ska göras i detaljplaneskedet. 

• Beräkningar av luftkvaliteten ska utföras  

• Skyddsavstånd till Ullebergsleden som transportled för farligt gods ska be-
aktas 

• Utredning gällande strålning från kraftledningen ska utföras 

• Undersökning gällande ålyngel i viken ska utföras, med avseende på loka-
lisering och utformning av föreslagen småbåtshamn.  

• Kommunen har inte rådighet över all mark inom planområdets norra delar.  
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Konsekvenser 
En behovsbedömning för Grundviken har gjorts 2008-12-03, rev. 2009-04-14. Ett 
genomförande av planprogrammet bedöms inte innebära risk för betydande miljö-
påverkan och en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 § PBL, behöver därmed inte gö-
ras. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskriv-
ningen för kommande detaljplaner och att den särskilt ska behandla påverkan på 
växt- och djurlivet, strandskyddet samt dagvattensystemets påverkan på ytvatten-
täkten i Kattfjorden.  

Behovsbedömningen är gjord i ett tidigt skede i processen och är preliminär. Ny 
kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningen måste omvärderas.  

En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i arbetet med fördjupning av översikts-
planen avseende Västkust och behandlade särskilt strandskydd och vattenfrågor.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.  

Miljökonsekvenser 
Växt- och djurliv 

Då området idag består av oexploaterad mark, främst pga. skyddszonen till den f d 
ammunitionsfabriken, innebär en exploatering av området en stor förändring för 
det befintliga växt- och djurlivet. Stora delar av den befintliga naturen försvinner i 
och med föreslagen exploatering. Dock kan grönska av andra karaktärer tillföras 
området i form av parkstråket. Visionen för området är att det ska vara en naturnära 
stadsdel, detta innebär dock inte att det kommer att finnas några större ”orörda” 
skogsmarker kvar i området. Detta innebär även att större djur förmodligen inte 
längre kommer vistas i området. En naturinventering av området har gjorts och om-
råden med högt naturvärde har lokaliserats. De nyckelbiotoper som identifierats 
inom Grundviken, där hotade och sällsynta arter förekommer, har föreslagits fort-
sätta vara grönområden och på så vis tas de stora värdena för växt- och djurlivet till 
vara.  

Eventuell muddring i viken kan innebära stor påverkan på ålens uppväxtområde.   

Dagvatten 

Utformning av dagvattensystemet, för omhändertagande och rening av dagvattnet, 
har fått en hög prioritet inom området med tanke på skyddet av Kattfjorden som 
råvattentäkt. Då råvattentäkten försörjer Karlstad tätort och Hammarö kommun 
med dricksvatten är det viktigt att inga föroreningar transporteras ut via dagvattnet 
till Vänern. Eftersom det konstaterats föroreningar i sedimentet i bäcken är det vik-
tigt att utreda den befintliga föroreningsfrågan och en eventuell sanering av områ-
det kring bäcken. Genom att även tillföra dammar för sedimentering eller uppsam-
ling av tillkommande föroreningar samt behålla det nuvarande flödet ut i Kattfjor-
den bedöms det inte finnas någon risk för påverkan av råvattentäkten.  

Strandskydd 

En utgångspunkt för Västkusts utveckling är att tillgängliggöra strandområden för 
en bred allmänhet. Inom Grundviken är strandområdena idag främst tillgängliga 
från sjösidan, där man kan lägga till med kanoter eller mindre båtar. Från landsidan 
är det desto besvärligare att ta sig dit. Längs fastighetsgränsen mot Zakrisdal löper 
ett högt stängsel, som stänger av framkomligheten längs bäcken. Vid Ullebergsle-
den finns ingen möjlighet att stanna eller ta sig in i området och bakom Bergviks 
handelsområde sitter ett staket som hindrar tillgängligheten till skogen. Frykmans 
väg som går via Bergviks villaområde leder ända ner till strandområdena på Fryk-
mans udde, här finns dock ingen möjlighet att parkera. Genom en exploatering av 
Grundviken förbättras tillgängligheten till stranden och Vänern även ifrån land, ge-
nom gång- och cykelstråk samt gator. En hamn och en badplats erbjuder även stör-
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re möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv inom Grundviken. Exploatering en-
ligt Västkust innebär även att Vänerstranden tillgängliggörs genom gångstråk från 
Frykmans udde och söderut mot Göteborgsudden.  

En exploatering av udden är kostsamt med tanke på utbyggnad och investeringar i 
framför allt VA-system och gator och kräver därför en relativt hög exploatering om 
projektet ska ha bärighet. Genom exploateringen görs strand, hamn och badplats 
tillgängligt för en bred allmänhet och möjligheterna att nyttja stranden och vattnet 
för friluftsliv och rekreation förbättras. Eftersom förslaget har utgått från befintlig 
struktur med läge för hamn och vägar samt den utförda naturinventeringen, där 
nyckelbiotoperna identifierats, bevaras de stora värdena för växt- och djurlivet.  

Vid en exploatering kommer inte något större skogsområde finnas kvar i området, 
för rekreation i stora skogsområden finns Skutberget, Sörmon och I2-skogen inom 
relativt nära avstånd från planområdet. 

Sociala konsekvenser 
Tillgängligheten till och inom området förbättras om planen genomförs. Området 
kommer att vara en del av Karlstads västra centrum med god försörjning av kollek-
tivtrafik. Området får nära förbindelser till Bergviks handelsområde samt verksam-
hetsområdet inom Zakrisdal, vilket innebär en funktionsblandning inom den kom-
mande stadsdelen av bostäder, verksamheter och handel. De olika bebyggelseom-
rådena inom Grundviken innehåller olika typer av bostäder, struktur och täthet, vil-
ket lockar invånare av olika åldrar, familjesammansättningar etc. Sammantaget är 
möjligheterna goda för en integrerad stadsdel med nära kommunikationer in mot 
centrum.  

Inom Grundviken finns goda möjligheter för bostadsnära natur och olika typer av 
rekreationsytor, med stora grönområden, promenadstråk och tillgänglighet till Vä-
nern, vilket främjar folkhälsan samt attraktiviteten i området.  

Lokaliseringen av en skola och förskolor inom området innebär att barnen i närom-
rådet får närmare väg till skolan. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska 
prioriteras i området, vilket gynnar barnens möjligheter att själva ta sig till och från 
skolan. Det är viktigt att dessa gc-vägar och hållplatser för busstrafiken utformas 
tryggt och säkert. Säkra passager över huvudstråket är särskilt viktiga ur ett barn-
perspektiv. Att placera en ny skola intill ett större grönområde gynnar möjligheter-
na att nyttja grönområdet under skoltiden, men även att ha nära till lek och fritids-
sysselsättningar efter skoltid. Eftersom ett större område för fritidsändamål finns 
inom Gräsdalen är en säker och planskild korsning över Ullebergsleden positiv ur 
barnperspektivet. Grönområden och möjligheten till bad är positiva för barn och 
ungdomar, även om säkerhetsaspekterna måste tas i beaktande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Då Grundviken idag är oexploaterat är det stora investeringar som behöver göras 
för utbyggnad av framför allt gatunätet, VA-nätet och dagvattensystemet.  

Den nya stadsdelen, med stor andel nya bostäder, är viktig i Karlstads kommuns 
arbete att uppnå visionen livskvalitet Karlstad 100 000.  
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Förutsättningar  
Plandata 
Planområde och angränsande områden 

Planområdet omfattar ca 90 ha mark och är beläget i de västra delarna av Karlstad. 
Planområdet är långsmalt och sträcker sig mellan Vänern i sydväst och Ullebergs-
leden i nordost. I norr ansluter området till handelsområdet Bergvik och i väster 
gränsar området till Bergviks villaområde. I öster och sydost angränsar området till 
Zakrisdals verksamhetsområde.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den markerade ytan utgör planområdet.  

Markägande 

Karlstads kommun äger till stor del marken inom planområdet. Mindre markområ-
den i planområdets norra delar ägs av privata fastighetsägare.  

Tidigare markanvändning 

Marken inom området tillhörde under 1400-talet hemmanet 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 om-
rådet uppfördes då gården Grundviken under 1800-talet och landeriet Katrineberg 
år 1857. I de norra delarna av planområdet uppfördes inga landerier, vilket kan för-
klaras genom avsaknaden av möjliga odlingsmarker. Däremot uppfördes en mindre 
gård först under 1900-talets första hälft. Inom områdets norra delar finns inga läm-
ningar efter någon form av resursutnyttjande som går att koppla till de av borgarna 
ägda lotterna. Möjligen kan det vara så att man endast tog ur skog i området. Kar-
tor visar att området utgjorts av skog även på 1700- och 1800-talen.  

Under 1930-talet styckades tomter av från gården Katrineberg för att brukas som 
sommarstugetomter. Under andra världskriget byggdes en ammunitionsfabrik på 
Zakrisdal, sydost om planområdet, och produktionen flyttades från den tidigare fa-
briken på Marieberg i Stockholm till Karlstad. I samband med etableringen av fa-
briken på Zakrisdal revs gårdarna Grundviken och Katrineberg samt sommarstu-
gorna, efter ett beslut som innebar att en skyddszon skulle tas upp i anslutning till 
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ammunitionsfabriken. Pirar anlades vid Vänern för arbetarna i ammunitionsfabri-
ken. Dessa pirar finns fortfarande kvar i området.  

Markanvändning idag 

Idag består marken till stor del av skog och igenväxande åkermark. Längs bäcken 
är det ett öppet landskap. Det finns stigar och spår i området och det nyttjas som 
närrekreationsområde framför allt av de boende i närheten. Området är dock 
svårtillgängligt för allmänheten att nyttja. Vid Vänern ligger två små stugor och ett 
par pirar för fritidsbåtar.  

Bebyggelse 
I planområdets sydvästra del, intill Vänern, ligger två små fritidshus med tillhöran-
de uthus. I sydost, där vägen går över till Zakrisdals verksamhetsområde, ligger en 
mindre byggnad som tillhört ammunitionsfabriken, där explosiv vara tidigare 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 naturstensgrund. 
Bräddörrar och luckor är svarta och 
foder är vita med spetsiga avslut. Taket 
är belagt med sinuskorrigerad plåt. 
Ekonomibyggnaden är enligt 
arkitekturprogrammet (Karlstads 
kommun) klassad som röd, det vill säga 
särskilt värdefull. Det kulturhistoriska 
värdet är främst kopplat till 1800-talets 
landeriverksamhet. Byggnaden är 
välbevarad då den även fyllde en 
funktion i ammunitionsfabrikens 
verksamhet, som virkesupplag åt 
anläggningens snickeri. 
Ekonomibyggnaden utgör den ena av 
gården Grundvikens två kvarstående 
uthus. På platsen finns även en 
jordkällare, rester av den gamla 
trädgården, bland annat i form av 
fruktträd och bärbuskar, samt en allé 
som ledde fram till gården.  

Det andra kvarstående uthuset är en ladugårdslämning utan tak, men med kvarstå-
ende väggar murade av stora stenblock. Fasaderna har enligt uppgift tidigare varit 
klädda med träpanel. Lämningen är enligt arkitekturprogrammet klassad som blå, 
det vill säga den har ett visst kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet är 
även här främst kopplat till 1800-talets landeriverkamhet. Byggnaden är en länk till 
hur området brukades innan ammunitionsfabriken på Zakrisdal etablerades. Bygg-
naden har idag en ruinkaraktär, men visar fortfarande på dess ursprungliga använd-
ning och att området haft en lantlig användning.  

I områdets nordvästra del, intill kraftledningen, 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 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 traditionel-
la materia; trä, natursten och tegel, linoljefärg och slamfärg. Det kulturhistoriska 
värdet ligger i hela gårdsanläggningen (Kulturmiljöutredning, Värmlands museum 
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2009) snarare än i de enskilda byggnaderna. Miljön har en bibehållen karaktär med 
byggnader som smälter väl in i naturen och underordnar sig den.  

Kulturhistoriska lämningar 
Vid en kulturmiljöutredning som Värmlands museum utförde under 2008 påträffa-
des ett antal kulturhistoriska lämningar. En kompletterande kulturmiljöutredning 
utfördes av Värmlands museum under 2009, för planområdets norra delar. Vid den-
na komplettering hittades inga lämningar inom planområdet, dock i slänten upp 
mot Månsberga. Lämningarna inom planområdet (se bild nedan) är inte skyddade 
enligt kulturminneslagen, men utgör spår och markörer i landskapet som berättar 
om de aktiviteter som förekommit i området under historisk tid. Inga fornlämningar 
påträffades vid utredningen. Den fornlämningsliknande lämning som finns registre-
rad i fornminnesregistret utgör enligt kulturmiljöutredningen ingen fornlämning.  

I området finns få spår av 1800-talets agrara landskap och dessa utgörs i huvudsak 
av igenväxande åkermark samt enstaka stengärdesgårdar. I området kunde inga 
lämningar från eventuella aktiviteter i skogsmarkerna påträffas, såsom kolning eller 
tjärframställning, vilket visar att området främst nyttjats för rena agrara ändamål 
från 1800-talet och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämningar påträffade under kulturmiljöutredning 2008, av Värmlands Museum. På denna bild är 
inte de lämningar som hittades utanför planområdet, i anslutning till Månsberga, under 2009 marke-
rade.  

I de sydvästra delarna av planområdet påträffades ett antal lämningar bestående av 
husgrunder, spismursrösen, mindre matkällare och terrasser. Merparten av dessa 
utgör lämningar efter ett sommarstugeområde från 1930-1940-talen. Under kraft-
ledningsgatan påträffades husgrunden efter landeriet Katrineberg och i dess närhet 
påträffades stengärdesgårdar som kan kopplas till åkerbruket från 1800-talet och 
1900-talets första hälft. I anslutning till tidigare Zakrisdalsverkens tidigare aktivi-
tetsområde påträffades en bunker med tillhörande löpgrav. Bunkern berättar om 
orostider och behovet av ett närförsvar av ammunitionsfabriken.  

Lämningarna efter landeriet Katrineberg, ett par av husgrunderna och källarna vid 
det tidigare sommarstugeområdet samt bunkern bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde.  
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Gator och trafik 
Biltrafik och gatumiljö 

Inom området finns ingen trafik och inga gator. En mindre väg leder från Zakris-
dals verksamhetsområde mot de befintliga pirarna och de två små sommarstugorna. 
Ett stängsel stänger dock av denna väg, så att det inte går att ta sig in i området den 
vägen.  

En allékantad mindre väg har lett fram till gården Grundviken. Vägen går inte att 
nyttja idag då även den är avstängd med ett högt stängsel.  

Området ansluter i öster mot Ullebergsleden, som har 6 300 fordon/årsmedeldygn. 
Bergviksvägen, norr om planområdet, har 15 700 fordon/årsmedeldygn. 

En trafikanalys för Karlstads tätort (Karlstad trafikanalys, 2008-09-29) har genom-
förts för att analysera trafikkonsekvenserna av olika exploateringsscenarier, där-
ibland en utbyggnad av området Västkust. En utbyggnad av Västkust förväntas to-
talt generera ca 11 500 fordonsrörelser per dygn. Detta innebär att belastningsgra-
den ökar i anslutning till Bergviksrondellen, på Ullebergsleden.  

Gång- och cykeltrafik 

Inom planområdet finns inga gång- och cykelvägar idag.  

Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik angör i dagsläget planområdet. Stadsbusslinje nr 4 angör 
Bergvik via Gräsdalen var 30 minut och linje 7 angör Zakrisdals södra port (söder 
om planområdet) var 30 minut.  

Mark och natur 
Natur 

Planområdet består till stora delar av skogsmark. En bäck, Grundviksbäcken, rinner 
genom området från Ullebergsleden mot Vänern. Marken runt bäcken består av 
öppen mark samt igenväxande åkermark. Vid platsen för gården Grundviken finns 
rester av den tillhörande trädgården, i form av trädgårdsväxter och fruktträd. Vägen 
fram till gården kantas av en allé med gamla träd. Allén omfattas av ett generellt 
biotopskydd.  

I områdets norra delar finns en 
hällmarkstallskog av högt naturvärde. 
Den olikåldrade hällmarkstallskogen är 
lättframkomlig och gles. På de högre 
partierna finns lavbeklädda hällar och 
vid de lägre partierna ökar inslaget av 
gran. Här och var finns fuktiga stråk 
insprängda. Skogen har fått utvecklats 
fritt under en relativt lång period, vilket 
har gjort att gamla tallar och död ved 
förekommer i området.  

I den öppna marken vid 
Grundviksbäcken, strax söder om 
platsen för Grundviken gård, ligger två 
åkerholmar som omfattas av det 
generella biotopskyddet. På den östra 
åkerholmen växer sälg, björk, asp, tall 
och en. En del död ved förekommer. 
Den västra åkerholmen domineras av 
asp med inslag av gran.  
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Inom de södra delarna av Grundviken har en inventering utförts av Skogsstyrelsen 
(2009-03-02) för områden av sumpskogs-/ strandskogskaraktär. Skogen inom dessa 
områden klassades inom vedertagen miljöklassning och angavs i tre klasser; nyck-
elbiotop (klass 1), objekt med naturvärde (klass 2) och övrig skogsmark (klass 3). 
Klass 1 (nyckelbiotopen) har mycket stor betydelse för fauna och flora, se Mark 
och Natur/Nyckelbiotoper nedan. Klass 2 har påtagliga miljövärden som inom rela-
tivt snar framtid genom rätt skötsel eller orördhet kan utveckla miljövärden av 
nyckelbiotopskvalitet. Klass 3 har ej miljövärden enligt ovan men hänsyn bör tas 
till värdefulla träd eller ytor med höga miljövärden. De fyra inventerade områden 
redovisas nedan. 

Vid Grundviksbäckens mynning ligger ett alkärr som domineras av äldre och me-
delålders klibbal med ett betydande inslag av björk. I området finns även en del 
sälg och spridda äldre tallar. Inslaget av död ved, stående och liggande är påtagligt. 
I den döda veden finns gott om insektshål och rikligt med hackmärken. Området är 
till stora delar blött med öppna vattensamlingar delar av året. Fältskiktet domineras 
av högörter. I alkärret häckar den rödlistade arten mindre hackspett och här har 
signalarterna rostfläck och skriftlav påträffats. Området klassas som nyckelbiotop 
(klass 1). Området bör lämnas utan åtgärder.   

Vid strandkanten, norr om de befintliga pirarna, växer en strandskog på delvis fuk-
tig mark. Skogen domineras av äldre björk, klibbal samt enstaka sälg och asp. I 
strandzonen finns utbredda snår av salix. Död ved förekommer rikligt i strandsko-
gen som utgör en fin miljö för sol- och dödvedsälskande insekter vilket indikeras 
av den höga frekvensen hackmärken på död ved. Här lever den rödlistade arten ste-
kelbock. Den strandnära delen öster och sydost om vägen översvämmas regelbun-
det vår och höst. Området klassas som nyckelbiotop (klass 1) och bör lämnas utan 
åtgärder.  

Öster om villorna som är belägna längst söderut på Bergviks villaområde finns en 
lövsumpskog med framför allt yngre och medelålders björk. I norr finns ett antal 
grövre klibbalar samt tre stycken gamla och grova tallar. Sumpskogen är delvis 
mycket blöt. I centrala delen finns en medelålders tallsumpskog med stort inslag av 
skvattram. Hela området har ett litet inslag av död ved, främst i form av stambrott 
på klen björk. Området klassas till övrig skogsmark (klass 3).  

Mellan lövsumpskogen (vid Bergviks villaområde) och den strandnära skogen 
(norr om pirarna) finns ett område med medelålders blandlövskog på frisk före det-
ta kulturmark. Här finns inslag av asp, sälg, björk och al. Det finns även ett måttligt 
inslag av död ved i form av spridda högstubbar och döende sälg. Området klassas 
som ett objekt med naturvärde (klass 2) och är ett viktigt komplement till den 
strandnära skogen.  

Nyckelbiotoper 

En nyckelbiotop är från naturvårdssynpunkt en särskilt skyddsvärd miljö (biotop), 
där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Naturvårdsverket fastställer 
förteckningen över rödlistade arter, vilket är hotade och missgynnade växter, 
svampar och djur som riskerar försvinna från landet. Nyckelbiotoper har egenska-
per som gör att de har en nyckelroll för dessa missgynnade och hotade djur och 
växter.  

Ål, gös och yrkesfisket 

Längs den östra kustremsan av Kattfjorden är ett stort lekområde för gös, dvs mel-
lan Ikea och Dingelsundet. Övriga delar av Kattfjorden är för djupa. Gösen trivs 
bäst vid grusbotten, vilket gör att den troligen inte uppehåller sig så långt in i 
Grundviken (som består av mjuk botten och mycket vass) utan passerar förbi. Om-
rådet är inte utpekat som fredningsområde för lek, när det gäller gösen.  
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Ålen är en rödlistad (akut hotad) art och i Vänern råder ålfiskeförbud, men som yr-
kesfiskare går det att få dispens från förbudet. En förvaltningsplan för ålen har på-
börjats, där första steget i Sverige har varit att införa ålfiske under 120 dagar i 
sträck (yrkesfiskaren får själv avgöra vilken period på året denne vill fiska). Ålen 
trivs i varmt och grunt vatten med mjuka bottnar, där de kan ”gräva” ner sig i dyn. 
Det tar ca 15-20 år för ålen att växa upp och bli ”fångstmogen”. Den uppvuxna 
ålen ska sedan vandra till Sargassohavet för att leka och sedan dö. Ynglen följer 
med golfströmmen upp mot Europa och vandrar in i våra sötvatten, för att stanna 
där under uppväxten.  

Sedan 1996 har yrkesfiskarna vid Lillängshamnens fiskrökeri satt ut merparten av 
sina ålyngel i Grundviken, så långt in i viken de kan komma där förhållandena är 
goda. De sätter totalt ut yngel på tre platser i Kattfjorden och Djupsundet. Eftersom 
ålen är långsam i sin uppväxt och dyr i inköp är det mycket pengar investerade i ål-
produktionen. Det är oklart hur långt ålen rör sig under sin uppväxtperiod, men de 
fortsätter att gå tillbaka ner i dyn då och då. Under vintern går de t ex i dvala i dyn. 
Iakttagelser har gjorts av yrkesfiskarna vid holmen i Grundviken, där lägger sig 
ålarna på klipphällarna under vattnet och solar.  

Topografi och geotekniska förhållanden 

I de norra delarna av planområdet ligger en höjd. Från denna höjd sluttar marken 
ner mot bäcken samt Vänern. Högsta punkten inom planområdet är cirka +65 möh 
och lågpunkten inom området är vid bäckens mynning, ca +44 möh (Vänerns 
strandlinje, med naturliga variationer), vilket gör en höjdskillnad på ca 20 m inom 
planområdet.  

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.  

Service 
Kommersiell service 

Närmaste kommersiell service idag är Bergviks handelsområde och inom Gräsda-
len, som angränsar till planområdet i norr och nordost.  

Offentlig service 

Området ligger ca fem km från Karlstad centrum. I närområdet finns skola inom 
Gruvlyckan och Hultsberg.  

Bygge av ett nytt vårdboende pågår inom Zakrisdal och kommer förmodligen stå 
klart under 2010/2011. Det ligger ca en kilometer från planområdet.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Vatten- och spillvattenledningar är inte utbyggda inom planområdet. Ledningar, 
med möjligheter till anslutning, finns inom Gräsdalen, Zakrisdal och Bergvik.  

För hantering av spillvatten inom Grundviken ska självfall eftersträvas i syfte att 
minska behovet av pumpstationer.  

Huvuddelen av allt spillvatten från Västkustområdet ska avledas till befintligt hu-
vudledningsnät vid södra Romstad, för vidare avledande till Sjöstads avloppsre-
ningsverk. Enligt FÖP Västkust ska ett dagvattensepareringsprojekt genomföras för 
att frigöra kapacitet i spillvattenledningarna i befintliga bostadsområden från Rom-
stad till centrum. Detta ska ske genom att avleda dagvattnet till dagvattennätet eller 
infiltrera dagvatten inom fastigheten. Genomförandet av dagvattensepareringen 
nedströms i nätet måste ske innan eller parallellt med utbyggnaden av de olika 
stadsutvecklingsområdena. Ett utjämningsmagasin behövs även vid södra Romstad 
i syfte att motverka bräddningar ur spillvattennätet.  



  
GODKÄNNANDEHANDLING 
Planprogram för Grundviken 

 
34 

Dagvatten 

Grundviksbäcken tillförs idag dagvatten från handels- och industriområdet på 
Gräsdalen, Zakrisdals verksamhetsområde och från omgivande naturmark. Inom 
planområdet finns fuktiga partier där överskott av vatten samlas. Områdets nuva-
rande karaktär med naturmark, skog och åker innebär en låg avrinningskoefficient 
vilket gör att dagvattenavrinningen idag är långsam.  

Grundviksbäcken ingår som huvudvattenfåra i två markavvattningsföretag. För att 
vidta åtgärder i ett befintligt tillståndsgivet avvattningsföretag, exempelvis om-
grävning eller andra åtgärder som påverkar flödet, eller att leda ut vattnet på ett an-
nat sätt än tillståndet medger, krävs det en omprövning eller upphävande av till-
ståndet innan några åtgärder får utföras.  

Översiktligt i Västkust är det bedömt att reningsåtgärder behövs för dagvatten från 
trafikerade vägytor, större parkeringsytor och industriutsläpp via dagvattenutlopp. 
Rening av dagvatten kan ske genom nyttjande av olika typer av dammar, t ex 
dammar för sedimentering av föroreningar, dammar för uppsamling av olja etc.  

Energi 

Tre stycken 130 kV kraftledningar löper i ett stråk genom områdets västra del.  

Kommunens fjärrvärmenät är idag utbyggt till Zakrisdals verksamhetsområde, sö-
der om planområdet. Enligt FÖP Västkust bör Grundviken försörjas med fjärrvär-
me och fjärrvärmeledningar dras fram inom stadsutvecklingsområdena tillsammans 
med övrig teknisk infrastruktur.  

Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Området är utsatt för buller från Ullebergsleden samt Bergviksvägen/E18. Eventu-
ellt är delar av området även utsatt för buller från verksamheter, framför allt inom 
Zakrisdals verksamhetsområde.  

Markföroreningar 

Enligt en provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP, 2006-06-20) konsta-
terades att sedimentet i Grundviksbäcken bör betraktas som förorenat. Om dessa 
föroreningar är fastlagda i rörliga eller orörliga sediment har inte fastställts.  

En kompletterande provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP, 2009-05-
17) har utförts. Undersökningen visade att det förekommer förorening både i den 
rörliga delen och i den mindre rörliga delen av sedimentet. Undersökningen visar 
att det förekommer metallhalter i samma nivå som vid provtagningen 2006. Halten 
av ”oljeföroreningar” bedöms också vara i samma nivå. Däremot har inte ftalater, 
flyktiga organsika ämnen eller klorerande ämnen kunnat påvisas vid provtagnings-
tillfället, vilket kan innebära att dessa antingen har transporterats ut alternativt har 
brutits ner. Generellt är syrehalten högre i rinnande vatten och syret kan användas 
av t ex mikroorganismer för att bryta ned organsikt material.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till 
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas. 

Risk finns att eventuella markföroreningar inom Zakrisdals verksamhetsområde 
transporteras med dagvattnet till bäcken. Delar av planområdet har tidigare hört till 
den militära verksamheten inom Zakrisdal, det kan därför vara möjligt att det finns 
förorenad mark utöver Grundviksbäcken. Det finns dock ingen kännedom om detta 
i dagsläget. Det finns heller ingen kännedom om detta för övrig mark inom plan-
området.  

Tillgänglighet 

Området används till närrekreation framför allt av boende intill Grundviken. För 
allmänheten är området inte lättillgängligt, då det inte finns entréer, parkeringar 
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och liknande att använda sig av. De vägar som leder in i området från öster är 
stängda. Även från parkeringen vid Bergviks köpcenter hindrar ett staket tillgäng-
ligheten till skogsområdet. Till båda dessa platser har man idag möjlighet att ta sig 
med buss, men hindras då av staket eller stängsel för att ta sig vidare in i området. 
Från Ullebergsleden och via Bergviks villaområde är det möjligt att ta sig vidare 
mot skogsområdet och Vänern, här finns dock ingen naturlig plats att parkera cykel 
eller bil. Även om området är öppet och relativt ”orört” idag så upplevs det som 
ganska slutet.  

Översvämningsrisk 

Delar av planområdet är lågt och består av fuktiga partier, så som sumpskog och 
kärr. De låga partierna inom södra Grundviken samt norrut längs bäcken riskerar 
att översvämmas vid höga vattenstånd i Vänern.  

Strålning 

Kraftledningsstråket genom planområdet är en källa till elektromagnetisk strålning. 
Försiktighetsprincipen för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält innebär ni-
våer på 0,1-0,2 µT som riktvärde på platser där människor stadigvarande vistas. 
Enligt kommunens översiktsplan från 2006 bör ny bostadsbebyggelse i Karlstad 
placeras på sådant avstånd från kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte 
överstiger 0,2 mikrotesla. I arbetet med den angränsande detaljplanen för Bergviks 
villaområde har fastställts att ett avstånd på 35 meter krävs för att komma ner i ni-
vån 0,2 mikrotesla. 

Farligt gods 

Ullebergsleden är en rekommenderad och tungt trafikerad led för transporter av 
farligt gods ut till industrin i Skoghall. Rekommenderade riktlinjer och skyddsav-
stånd från led för farligt gods för ny bebyggelse är exempelvis 75m för handel och 
150m för flerbostadshus, om inga åtgärder vidtas.   

Tidigare ställningstaganden 
Beslut om planläggning 

Stadsbyggnadsnämnden gav 2007-03-21 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för Norra- och Södra Grundviken.  

Riksintressen 

Strandpartiet ingår i Norra Vänerskärgården som är av riksintresse för rörligt fri-
luftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB).  

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket, 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 friluftslivets intressen sär-
skilt 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 till 300 meter, enligt 7 kap 14 § MB.  

Planarbetsprogram 

Planprogram för Grundviken är prioriterat arbete enligt Karlstad kommuns planar-
betsprogram för perioden 2009-2010.  
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Bostadsplaneringsprogram 

Det övergripande målet för bostadsplaneringen i Karlstads kommun är fastställt i 
bostadsplaneringsprogrammet 2007-2011. För att tillgodose befolkningsökningen 
samt behovet av rörlighet på bostadsmarknaden bör kommunen skapa förutsätt-
ningar för att det kan produceras ca 500 bostäder årligen.  

En blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och varierande hustyper 
ska strävas efter. Nya bostäder ska så långt som möjligt planeras utmed eller i när-
heten av befintlig infrastruktur i form av skolor, kollektivtrafikstråk, gator och led-
ningsnät. Kommunen ska verka för ekologisk hållbarhet, t ex verka för minskat 
transportbehov och förebygga översvämningsrisker. Vid utveckling av nya stadsde-
lar ska förekomsten av olika mötesplatser för demokratiska samtal samt kulturell 
och fysisk aktivitet tillgodoses och stimuleras. Närheten mellan naturen och boen-
demiljön ska bibehållas och utvecklas.  

Översiktsplan 2006 

I översiktsplanen för Karlstads kommun 2006 anges området Västkust sträcka sig 
från Bergviks köpcentrum mot Dingelsundet – Knappstad i söder (dessa områden 
ingår dock inte) och från Kattfjorden i väster till Klarälven i öster.  

Västkust omnämns som ett mycket viktigt område för att skapa boendemiljöer med 
högt attraktionsvärde i kontakt med Vänern. Detta är ett av de två stadsutveck-
lingsområdena i Karlstad (det andra är Välsviken) som ligger i direkt anslutning till 
större vattenvidder, där många människor kan erbjudas boende med ”havsutsikt”. 
Det har på så sätt betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen 
Karlstad 100 000.  

Den inriktning som nämns för Västkust är: 

• Attraktivt exploateringsområde vars utbyggnad har hög prioritet 

• Bostäder – både småhus och flerbostadshus (även högre bebyggelse) 

• Strandnära bostäder och bostäder med sjöutsikt 

• För friluftslivet attraktiva strandområden säkerställs 

• Utveckling av Zakrisdals verksamhetsområde möjliggörs  

Fördjupning av översiktsplan avseende Västkust 

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust har antagits av kommunfull-
mäktige 2007-03-15.  

Västkust är en av de dominerande utbyggnadsriktningarna för staden och måste 
kunna bereda plats för en betydande del av den tänkta expansionen i Karlstad. 
Västkusts absolut mest framträdande mervärde kopplat till attraktiviteten ligger i 
möjligheten att göra strandavsnitten mer tillgängliga för många, samt att skapa bo-
ende som har nära till denna kvalitet. Västkust innehåller Zakrisdalsområdet, som 
är ett stort arbetsplatsområde med få bostäder i, och det gränsar även till Gräsda-
lens arbetsplatsområde. Bergvik finns i området, med Värmlands största affärscent-
rum. Ett ökat antal bostäder i Västkustområdet ger möjligheter till ökad funktions-
blandning och till en ny tyngdpunkt i västra delen av Karlstad.  

Utgångspunkt för Västkust planering skall vara Agenda 21-konceptet där ekono-
miska, ekologiska och sociala aspekter måste förenas för att uppnå hållbarhet. Det-
ta ska kombineras med kravet på attraktivitet där icke mätbara värden som skönhet, 
upplevelse och trevnad intar en central plats. Stadsbyggnadsstrategin för utbyggna-
den är: 

• Stads- och trafikstrukturen ska utgå ifrån ett helhetstänkande i syfte att 
skapa en långsiktigt hållbar stadsdel 
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• Gröna stråk ska skapas från befintlig bebyggelse ner till Vänern respektive 

Klarälven 

• Bebyggelsen ska vara i blandad form och funktion och ge förutsättningar 
för välmående och trivsel 

• Vänerstranden inom Västkust ska göras mer tillgänglig för rekreation och 
friluftsliv 

• Möjligheter ska ges till Vänernära boende inom Västkust 

Miljökonsekvensbeskrivning avseende FÖP Västkust 

Alla översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner ska följas av en miljöbe-
dömningsprocess enligt Plan- och bygglagen. Processen dokumenteras i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n för Västkust har inriktats särskilt på 
strandskyddet och dagvattenhanteringen.  

Den samlade bedömningen för Västkust är att förutom att nya attraktiva boendeal-
ternativ i intressanta och moderna stadsmiljöer tillskapas, så öppnas området upp 
som helhet och tillgängliggörs för alla invånare i Karlstad samt besökande till sta-
den. Detta innebär också ökade kvaliteter för hela Karlstad. Västkust bedöms såle-
des vara förenligt med strandskyddets syften samt de riksintressen för naturvården 
och det rörliga friluftslivet som finns i området. Detta under förutsättning att de 
förslag till åtgärder som anges i miljökonsekvensbeskrivningen till största del tas 
hänsyn till i planens utformning.  

Gällande detaljplaner 

Det finns ingen gällande detaljplan för området.  

Administrativa frågor 
Medverkande tjänstemän 
Projektledare respektive handläggare för planprogrammet för Grundviken är And-
reas Eliazon och Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har även 
ett flertal tjänstemän från olika kommunala förvaltningar deltagit.  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under programsamrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Kvarstående 
synpunkter förs vidare in i detaljplaneskedet.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:20 ägde rum 21 april - 25 maj 2009. Planprogrammet har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare inom 
och i direkt anslutning till planområdet. Planprogrammet har funnits tillgänglig för 
allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. 

Ett informations- och samrådsmöte hölls 7 maj 2009 efter inbjudan via brev till an-
gränsande fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt efter annons i NWT, 
VF och på kommunens hemsida. Synpunkter som inkom muntligen under detta 
samrådsmöte finns sammanställda i minnesanteckningar som är bifogade som bila-
ga till samrådsredogörelsen. 

Förändringar i planprogrammet efter samrådet 
Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt följande: 

Område för handel (söder om Bergviks köpcenter) har ändrats till område för han-
del/kontor/bostäder.  

Läget för huvudstråkets sträckning ut mot Ullebergsleden har justerats samt en för-
flyttning av områdets ”centrummålpunkt” till korsningen mellan huvudstråken. 

Krav på utbyggnad av etapp 1 har förtydligats i planprogrammet.  

Ytterligare natur har sparats intill Bergviks villaområde.  

Det ena alternativet till lokalisering av badplats har strukits i förslaget.  

Ytterligare utredningar samt krav på utredningar har tillförts planprogrammet. I öv-
rigt har mindre justeringar och förtydliganden enligt respektive kommentar gjorts.  

Kvarstående synpunkter 
Planprogrammet är en del av detaljplanen och ska ligga till grund för fortsatt plane-
ring i området. Synpunkter ska framföras skriftligen senast under utställningstiden 
av detaljplanen. Kvarstående synpunkter förs vidare in i detaljplaneskedet. Följan-
de synpunkter har inte kunnat tillgodoses:  

Exploatering 

En för hög exploatering av hela Grundviken föreslås, där södra Grundviken inte 
bör exploateras alls (Naturskyddsföreningen, Bergvik 1:34 och 1:37, Bergvik 
1:101, Bergviks stugförening, Bergvik 1:117 och 1:116, Bergvik 1:12) och den 
hamnnära bebyggelsen är högst olämplig (Naturskyddsföreningen). Grundviken 
bör endast bestå av villabebyggelse eller erbjuda en mycket större andel villatomter 
(Bergvik 1:70, Bergvik 1:105, Bergvik 1:101). 

Tillåt ingen ytterligare handel söder om Bergviks köpcenter (Bergvik 1:30 och 
1:31, Bergvik 1:34 och 1:37, Bergvik 1:70, Bergvik 1:105, Bergviks stugförening) 
och bygg inte ihop Bergviks köpcenter med Grundviken (Bergviks stugförening). 

Ett ”centrum” på Grundviken bör tonas ned (Tain Swedish Property AB). 
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Den planerade bebyggelsen ”stänger in” och skymmer utsikten från Månsgården 
(Bergvik 1:34 och 1:37).  

Natur (natur, strandskydd, hamn, badplats) 

Bevara den värdefulla hällmarkstallskogen, som utgör närströvområde, i de norra 
delarna (Naturskyddsföreningen) samt bevara mer lättillgänglig skog överlag. 
Upphäv inte strandskyddet i området (Naturskyddsföreningen, Bergviks stugföre-
ning).  

Tillåt hamn eller badplats längst in i viken mellan Grundviken/Zakrisdal (Tain 
Swedish Property AB, Bergvik 1:117 och 1:116, Bergvik 1:12) Badplats på udden 
är inte lämpligt (Bergvik 1:12).  

Minska eller ta bort alkärret (Tain Swedish Property AB). 

Bevara skog mellan Bergviks villaområde och ny bebyggelse, bör vara en 100/200 
meter bred remsa (Bergvik 1:117 och 1:116, Bergvik 1:105, Bergvik 1:101, Bergvik 
1:12). Genom denna skog är det inte önskvärt med en tillrättalagd gångväg (Berg-
vik 1:101, Bergviks stugförening).  

Bevara en triangelformad yta av skog mellan Bergviks villaområde, kraftledningen 
och anslutningsväg till Frykmans väg – endast delvis kvarstående. (Bergvik 1:100, 
Bergvik 1:101, Bergviks stugförening)  

Skyl kraftledningen med en rejält tilltagen trädridå (Bergviks stugförening). 

Trafik 

Bevara direktkontakten med Ullebergsleden för besökande till befintlig verksamhet 
(Gunnar Andersson Bil AB).  

Lokaliseringen av huvudstråket genom Bergviks handelsområde är inte önskvärd 
(Bergvik köpcenter HB, Bergvik 1:34 och 1:37).  

Det är inte önskvärt med en väganslutning (för bilar) mellan Frykmans väg och 
Grundviken (Bergvik 1:70, Bergvik 1:105, Bergvik 1:101, Bergviks stugförening) 

Övrigt 

Önskemål om planbestämmelse gällande uppförande av stängsel i fastighetsgräns 
vid Månsgården (Bergvik 1:34 och 1:37)  

Önskemål om strategisk miljöbedömning (Bergviks stugförening)  

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena har 
sammanfattats och kommenterats med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het.  
Hammarö kommun  

Miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Länsstyrelsen 

Vägverket 

Naturskyddsföreningen 

Skogsstyrelsen 
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Skanova Access AB 

Zakrisdalsverkens Båtklubb 

Gunnar Andersson Bil AB 

Bergvik Köpcenter HB 

Tain Swedish Property AB 

Buffin Real Estate Sweden AB 

Lillängshamnens fiskrökeri 

Bergvik 1:30 och 1:31 

Bergvik 1:34 och 1:37 

Bergvik 1:36 
Bergvik 1:70 
Bergvik 1:117 och 1:116 

Bergvik 1:105 

Bergvik 1:100 

Bergvik 1:101 

Bergvik 1:12 

Bergviks stugförening 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inget att invända mot förslaget.  

Buffin Real Estate Sweden AB, ägare till fastigheten Riksdalern 1, har inget att in-
vända mot planerna i samrådshandlingen avseende Grundviken i Karlstad.  

Berörda kommuner 
Hammarö kommun 

Hammarö kommun har i tidigare samråds- och remissyttranden påtalat att Ulle-
bergsleden, som är en av Hammarös två huvudförbindelser med E18, är oumbärlig 
för den tunga trafiken till och från de stora industrierna i Skoghall varför det är yt-
terst angeläget att framkomligheten för trafiken på denna led säkerställs. Program-
förslagets inriktning om att stor vikt kommer att läggas på Ullebergsledens fram-
komlighet i den fortsatta planeringen hälsas med tillfredsställelse. En samordning 
och begränsning av antalet korsningar utmed Ullebergsleden som redovisas i det nu 
framlagda programmet är ett led i att främja framkomligheten. Eftersom Ullebergs-
leden är en ”livspulsåder” för Hammarö kommun är det av största betydelse att le-
dens utformning med avseende på avfarter till Västkust och anslutning till E18 ej 
medför någon inskränkning när det gäller framkomligheten för trafiken.  

Kommentar: En trafikstudie för Grundviken har utförts av Ramböll 2009-11-24 
som redovisar trafikmängder och olika alternativ för utformning vid bl a Ulle-
bergsleden. För de olika alternativen redogörs översiktligt hur framkomligheten på 
Ullebergsleden påverkas. Planprogrammet kompletteras och förtydligas angående 
vikten av att beakta framkomligheten i kommande detaljplan.  

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 

Dagvattnet från området når Kattfjorden via diken och bäckar och med tanke på att 
Kattfjorden är en råvattentäkt för Karlstad så kommer hanteringen av dagvatten att 
ha hög prioritet. Kommunen har påbörjat en studie för en övergripande lösning för 
omhändertagande av dagvatten inom området. Det som diskuterats är olika typer av 
fördröjningsmagasin av dagvatten inom områden för exploatering och byggandet 
av dammar i bl a Grundviksbäcken. Med tanke på att det inom Zakrisdalsområdet 
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förekommit olika typer av industriverksamhet med utsläpp av processvatten sker 
även vatten- och sedimentprovtagningar i bäcksystemen. Hittills utförda sediment-
provtagningar visar på att jorden är förorenad. Schakt i förorenad jord är anmäl-
ningspliktig enligt miljöbalken och skall anmälas till miljönämnden innan schakt 
inom områden påbörjas.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med gjorda utredningar och anmäl-
ningsplikt enligt miljöbalken.  

Enligt planprogrammet är förslaget att uppföra bostäder mellan huvudstråket och 
parken. Närheten till Zakrisdals verksamhetsområde kan innebära risk för störning-
ar i form av bl a buller från fläktar. Man bör därför tidigt fastställa lämpliga 
skyddsavstånd till verksamhetsområdet för kommande bostäder. Som en vägled-
ning i den bedömningen kan Boverkets ”Bättre plats för arbete” användas.  

Kommentar: Fastighetsägaren för Zakrisdals verksamhetsområde önskar själv för-
täta inom verksamhetsområdet med bostäder. Arbetet med ett planprogram för 
verksamhetsområdet pågår. Bullerproblematiken förväntas därför få en lösning 
under kommande planprocess. Eventuella skyddsavstånd pga buller eller andra 
störningar från verksamhetsområdet ska hanteras i detaljplaneskedet för Grundvi-
ken. Planprogrammet förtydligas med att buller både från trafik och från verksam-
heter behöver utredas närmare.  

Planprogrammet redovisar även två alternativa lägen för en badplats. Om ett bad 
ska nyetableras bör en grundlig undersökning av vattnets kvalitet göras. Innan en 
offentlig badplats tas i anspråk skall anmälan ske till miljönämnden som är till-
synsmyndighet.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående information.  

Inom planprocessen för Grundviken har på ett tidigt stadium transportfrågor lyfts 
in i arbetet. En arbetsgrupp med representanter för kollektivtrafik, trafikplanering 
och transportrådgivning har bidragit till att utforma området med inriktningen att 
uppfylla principer om hållbara transporter utifrån Karlstads kommuns transportstra-
tegi. Arbetet genomförs som ett s.k. KLIMP-projekt under fyra år, 2007-2011, med 
statligt bidrag och miljöförvaltningens transportrådgivning fungerar som projektle-
dare. Syftet är att så tidigt som möjligt i planprocessen för Grundviken integrera 
stadsbyggnad och transportsystem innehållande både fysiska (hårda) och mobility 
management (mjuka) åtgärder. Vidare att bedriva informations-, attityds- och bete-
endepåverkansarbete riktat till olika målgrupper i samband med framtagandet av 
nya bostads- och verksamhetsområden på Västkustområdet utifrån principer om 
hållbarare transporter.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Grundviken är beläget i anslutning till ett kommande bostadsområde Zakrisdal. 
Markanvändning i dessa två områden bör samordnas i den följande planeringen.  

I handlingarna framgår resonemanget om områdets friluftsområden, lekplatser, id-
rottsplats, lekområden med möjlighet till spontanidrott, minicentrum innehållande 
eventuellt filialbibliotek, fritidsgård, medborgarkontor, gång- och cykelvägar osv 
är bra, och vars innehåll Kultur- och fritidsförvaltningen finner att de blivande bo-
ende kommer att uppskatta. Frågan är om det är ett eller två minicentrum för områ-
dena Grundviken och/eller Zakrisdal. Om planeringen finner att det är ett minicent-
rum är önskvärt bör skola och idrottsplats, filialbibliotek, fritidsgård, medborgar-
kontor förläggas så centralt som möjligt för de båda områdena.  

Kommentar: Då Grundviken och Zakrisdal kommer att utgöra två stadsdelar intill 
varandra, med vardera relativt mycket invånare, är det viktigt att varje enskild 
stadsdel får en egen mötesplats. Detta för att stärka identiteten och tillhörigheten i 
respektive område. Dessa mötesplatser bör ligga någonstans längs huvudstråket 
för en koncentration av rörelser och kommunikationer. Utformning och innehåll av 
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dessa mötesplatser bör diskuteras under kommande detaljplaneprocesser, så att de 
snarare förstärker varandra än konkurrerar ut varandra. Det är även viktigt att re-
flektera över närheten till Bergviks köpcentrum.  

Förslag till planskild gång- och cykelväg mellan Grundviken och Ulleberg under 
Ullebergsleden är mycket viktig av många skäl. Trafiksäker kommunikation med 
4H:s verksamhet, Gruvlyckeskolan (Engelska skolan), centrum och det eventuella 
framtida fritidsområdet Ulleberg/Gräsdalen är av största betydelse. Även gång- och 
cykelväg som sammanbinder Skutberget, Grundviken, Zakrisdal och Dingelsundet 
är vettig och trevlig för alla invånare och besökare till Karlstad.  

Kommentar: Bra och säkra cykelvägar både in mot centrum och mot exempelvis 
Bergvik/Ikea är mycket viktigt för den nya stadsdelen, med tanke på arbetsplatser, 
service- och aktivitetsutbud.  

Ett promenadstråk längs med Vänerstranden bör framför allt rikta sig till rekrea-
tion och utformas som en ”vandringsled” snarare än en gång- och cykelväg. Den 
bör i ett första skede tillgängliggöra stranden mellan Grundviken och Zakrisdal, 
eventuellt även Göteborgsudden. På längre sikt skulle stråket kunna förbindas 
även mot Bergviks udde och Skutberget. Då ”vandringsleden” på vissa ställen 
skulle passera blötare mark kan den emellanåt utformas med spänger.  

I handlingarna finns inget förslag på konstnärlig utsmyckning. Kanske båthamnen 
med dess tänkta torg kan vara en lämplig plats för ett konstverk.  

Kommentar: Planprogrammet och kommande detaljplaner styr inte placering av 
konstnärlig utsmyckning.  

Det raserade motionsspåret bör restaureras och återupprättas. Spåret bör ha kontakt 
med områdets skola, idrottsplats och även Ulleberg/Gräsdalen.  

Kommentar: Resterna av det befintliga motionsspåret kommer att försvinna med 
föreslagen exploatering. Däremot finns förslag på nya promenadvägar (gröna 
gångstråk), i förslaget till planprogram. Dessa promenadvägar är placerade så att 
de ska binda samman de större naturområdena samt bilda gröna länkar genom be-
byggelsen.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Både vad gäller behovet av förskola och skola så kommer barn- och ungdomsför-
valtningen i det inledande skedet av utbyggnaden av Västkust, att hänvisa till be-
fintliga förskolor och skolor inom det skolområde som Västkust är en del av, näm-
ligen Gruvlyckan/Marieberg skolområde. I ett nästa skede kommer sannolikt tom-
ten på Zakrisdals villaområde att tas i anspråk. Därefter kan det bli aktuellt med en 
skolenhet inom Grundviken. Den mer centrala ”målpunkten” i Grundviken föreslås 
som en lämplig lokalisering av en skola tillsammans med annan offentlig service. 
Detta är också den del av Grundviken som kommer att ha mer tät bebyggelse och 
därmed också en hög befolkningstäthet. I anslutning till målpunkten finns också ett 
sammanhängande naturområde. I ett tidigare yttrande över den fördjupade över-
siktsplanen för Västkust förordade barn- och ungdomsförvaltningen en i Västkust 
”mer central” lokalisering av en skola. Avstånden från Zakrisdals villaområde och 
Zakrisdal till den föreslagna lokaliseringen är dock inte mer än ca 1 km. Med tanke 
på avstånden inom Västkust och att befolkningskoncentrationen inom området 
tycks hamna i den norra delen av området, är den enligt planprogrammet föreslag-
na lokaliseringen rimlig. Bedömningen i dagsläget är att det kan bli fråga om en re-
lativt stor skolenhet inom Grundviken, som bör kunna täcka hela spannet av skolår, 
från förskoleklass till skolår 9. När behovet av en skola uppstår, för hur många ele-
ver den ska byggas mm, är emellertid svårt att uttala sig om i dagsläget. Konjunk-
tur- och elevutveckling och eventuella friskoleetableringar är några exempel på 
faktorer som i detta sammanhang kan ha en avgörande betydelse.  
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Kommentar: Ovanstående beskrivning stämmer överens med intentionerna i plan-
programmet.  

När det gäller förskolor inom Grundviken bör i de följande detaljplanearbetena 
tomter reserveras på strategiska ställen. Det kan vara möjligt att någon eller flera av 
dessa enheter också ska kunna fungera som skola för de yngre skolåren.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående information.  

I ett lämpligt skede av planarbetet inom Grundviken men också generellt för Väst-
kust, förväntas från barn- och ungdomsförvaltningen att barn och ungdomars behov 
och rättigheter tillgodoses. Någon form av barnkonsekvensanalys skulle kunna vara 
en typ av verktyg för detta. En särskilt viktig aspekt är att tidigt beakta och tillgo-
dose barns möjligheter att på ett säkert sätt och på egen hand kunna förflytta sig 
mellan för dem viktiga målpunkter såsom hem, skola och fritidsaktiviteter.  

Kommentar: Konsekvensbeskrivningen i planprogrammet, under rubriken Sociala 
konsekvenser, kompletteras med barnperspektivet.  

Teknik- och fastighetsnämnden 

Planprogrammet för Grundviken är väl genomarbetat och förvaltningen ser positivt 
på att planerna för den nya stadsdelen Grundviken nu börjar ta form. Förvaltningen 
ställer sig positiv till förslaget till exploatering av området och den avvägning som 
gjorts mot behovet av bevarande av angivna naturområden men har dock nedanstå-
ende kommentarer och synpunkter:  

Vision: Visionen om Grundviken är bra formulerad och i det fortsatta arbetet både 
med planering och med exploatering är det viktigt att denna är med och präglar ar-
betet. Teknik- och fastighetsförvaltningen är mycket positiv till dialogsamverkan, 
med tilltänkta exploatörer. Inledande diskussioner med exploatörer kommer att fö-
ras under senvåren 2009.  

Dagvattenhantering: Utredning om hur dagvattnet inom området ska kunna om-
händertas pågår och beräknas vara klar under samrådstiden.  

Kommentar: Utredningen är klar och planprogrammet kompletteras till vissa de-
lar. Hänvisning till utredningen förs in i planprogrammet.  

Översvämning från Vänern: Riskanalys avseende översvämning från Vänern med 
eventuella åtgärdsförslag bör vara klar innan detaljplanearbetet påbörjas för områ-
dets delområden. Översvämningsfrågan är mycket aktuell för planområdet som in-
nehåller en stor andel mark som ligger betydligt under +47.00. Det bör finnas en 
principiell enhetlig översvämningslösning för planområdet, antingen att man höjer 
marken eller att man vallar in områden som ligger under ”översvämningsnivån” el-
ler något mellanting av dessa alternativ. Viktigt är att detta arbete är klart innan de-
taljplaneprocessen påbörjas då översvämningsåtgärder kan komma att överlappa 
detaljplaneområdena. 

Kommentar: Arbete pågår inom kommunen med att ta fram ett underlag för bl a 
hantering av översvämningsfrågor i samband med planering och tillståndsgivning. 
Något slutligt förslag finns inte än, men beräknas presenteras för kommunstyrelsen 
i december 2009 för beslut.  

De riktlinjer för planläggning och byggande i Karlstad som föreslås utgår från be-
dömningar av risken för översvämning – där risken är en funktion av sannolikheten 
för att ett område drabbas av översvämning uttryckt som återkomsttider – och kon-
sekvenserna av översvämningen, vilka främst beror av vilken funktion som drab-
bas. För särskilt samhällsviktiga funktioner kan översvämning inte alls accepteras, 
och där måste återkomsttiden vara mindre än 1 gång på 1000 år. För vanliga bo-
städer och liknande funktioner kan man acceptera en återkomsttid om 200 år, me-
dan man för mindre känslig bebyggelse kan acceptera kortare återkomsttider.  
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För områden som påverkas av Vänerns nivåer ska angivna återkomsttider för re-
spektive funkitonstyp klaras. Återkomsttiden 200 år motsvarar i dagens klimat ni-
vån +45,5m i Karlstads höjdsystem. Till detta ska läggas en marginal för extrem 
vindpåverkan på ca 70 cm och en marginal för klimatförändringar om ca 50 cm. 
Sammantaget innebär detta att bostäder bör kunna byggas på mark som ligger 
högre än +46,7m utan att särskilda åtgärder behöver vidtas. Kombinationen 200-
årsnivå och extrem vindpåverkan innebär dock en väsentligt längre återkomsttid, 
då sannolikheten för att de ska inträffa samtidigt är liten.  

För särskilt samhällsviktiga funktioner bör marginalen vara större och där före-
slås att länsstyrelsens i Västra Götaland rekommendationer (preliminär rekom-
mendation 2009-10-13) tillämpas, vilket innebär att sådana funktioner bör place-
ras på nivåer över +47, 1m.  

För de fall bebyggelse placeras på lägre liggande mark ska en särskild analys gö-
ras av åtgärder för att kunna hantera angivna vattennivåer i Vänern. Sådana åt-
gärder kan t ex vara invallning av aktuella områden eller särskilda byggmetoder 
som borgar för både ”torra” lokaler och god tillgänglighet.  

Grundviksbäcken: Kompletterande sedimentprovtagning pågår och beräknas vara 
klart inom kort. 

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med utförda sedimentprovtagningar.  

Trafik: Trafikstudie gällande trafikmängder och framkomlighet pågår och beräknas 
vara klar under samrådstiden. Trafikutredningen kommer att göras med hänsyn till 
utbyggnaden av hela Västkust och inte bara till den i planprogrammet angivna en-
trén vid Bergvik och Ullebergsleden. I en tidigare trafikanalys för Karlstads tätort 
som gjorts med utbyggnadsscenario där hela Västkust är utbyggt förespås området 
generera ca 11500 fordonsrörelser per dygn. Det är därför av stor vikt att studera 
hur denna trafik kan tänkas fördela sig inom samt till och från den nya stadsdelen. 
Även om det i sig ligger utanför planprogrammets omfattning så är det av stor vikt 
att analysera hur den trafik som genereras i området kommer att förgrena sig vidare 
och belasta övriga trafiknätet i Karlstad. Med nuvarande trafiknät förväntas mer-
parten av trafiken fördelas ut mot E18 med en förväntad ökad belastning av Berg-
viksrondellen med angränsande gator och vägar samt i förlängningen även Karl 
IX:s gata, vilket även framgår av tidigare gjord trafikanalys. En förbindelse österut 
med bro över västra Klarälvsgrenen kan på sikt bidra till att minska belastningsgra-
den i nämnda trafikanläggningar.  

I planprogrammet nämns att kollektivtrafik och cykeltrafik ska prioriteras vilket 
förvaltningen ställer sig i sak positiva till. Det är dock viktigt att det skapas sam-
manhängande och attraktiva stråk mellan stadens centrala delar och Grundviken 
och övriga delar av Västkust för att denna prioritering ska få så stor effekt som 
möjligt. Detta för att Grundviken och övriga delar av Västkust inte ska riskera att 
bli en isolerad stadsdel utan istället vara en del i den sammanhängande stadsbebyg-
gelsen.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras till vissa delar med nämnda trafikstu-
die. Hänvisning till utredningen förs in i planprogrammet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i vikten av att attraktiva och trygga stråk 
skapas mellan stadens centrala delar och Grundviken/övriga Västkust. Eventuella 
åtgärder på befintlig gång- och cykelstråk mot centrum bör samordnas tidsmässigt 
med en utbyggnad av Grundviken/Västkust. Planprogrammet kompletteras enligt 
ovanstående.  

Etapputbyggnad: I planprogrammet förs ett översiktligt resonemang om förutsätt-
ningarna för en etapputbyggnad av området. Det konstateras att det är svårt att göra 
en etappindelning av området. Detta till trots så är det angeläget att lägga fast en 
etappindelning av utbyggnaden inom området innan man påbörjar arbetet med om-
rådets detaljplaner, lämpligen görs detta i planprogrammet. Området är idag oex-
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ploaterat och kräver stora investeringar i kommunal infrastruktur varför det är an-
geläget med en utbyggnad ”i rätt ordning” för att minimera kostnaderna för infra-
strukturen. Vid etappindelningen bör även hänsyn tas till boendemiljön för de som 
flyttar in i området vartefter exploateringen sker.  

Kommentar: Eftersom spillvattenledningarna från den nya stadsdelen ska avledas 
till befintliga ledningar inom Gräsdalen krävs en utbyggnad av huvudstråket från 
Ullebergsleden. För att försörja området med trafik samt tidigt få in kollektivtrafik 
i området är det av största vikt att huvudstråket byggs ut från början, med 
kopplingar mot Ullebergsleden, Bergvik och Zakrisdal. Detta innebär även att be-
byggelsen bör koncentreras kring huvudstråket (stadsmässig bebyggelse) till att 
börja med, för att skapa liv kring gatan samt utgöra underlag till kollektivtrafiken. 
Det är även viktigt att det finns en grovprojektering för dagvattensystemet inom 
hela området, med fördröjnings-/ och reningsdammar.  

 Etapp 1 bör enligt ovanstående resonemang innehålla:  

• Huvudstråket, med utbyggnad från Ullebergsleden 

• Stadsmässig bebyggelse 

• Grovprojektering av dagvattensystemet inom hela området 

För att skapa en attraktiv stadsdel med mervärden för de boende är det även av yt-
tersta 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. En konsekvens kan bli att de boende längs hu-
vudstråket får leva med byggtransporter under lång tid, det är därför viktigt att in-
för byggandet av resterande områden fundera över alternativa vägar för transpor-
terna.  

Planprogrammet kompletteras med följande krav på utbyggnad i första etappen av 
området.  

Detaljplanearbetet: Eftersom området både är stort och delvis kuperat bör det fort-
satta detaljplanearbetet ske parallellt med grovprojektering av infrastrukturen för 
att på så vis skapa både bästa möjliga anpassning till områdets terräng och för att 
nyttja de ekonomiska medlen på bästa sätt.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer.  

Exploateringsekonomi: Parallellt med att detaljplanen tas fram måste kalkylering 
ske med avvägning av intäkter och kostnader. För att exploateringsekonomin ska 
gå ihop kommer exploateringsgraden behöva vara hög i de delar som bebyggs.  

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden anser att det är mycket positivt att hänsyn till äldres 
och/eller funktionsnedsattas behov vid planeringen av området. I planprogrammet 
står bland annat ”Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar bör vara 
dimensionerande för utformningen”. Vård- och omsorgsnämnden ser även positivt 
på att kollektivtrafiken planeras vara väl utbyggd i detta område. Det underlättar 
både för äldre och funktionsnedsatta att bosätta sig i området och gör det till ett 
område för alla där man också kan bo kvar när man har blivit äldre.  

Kommentar: Visionen för Grundviken är att området ska erbjuda bostäder för en 
blandad befolkning samt möjliggöra kvarboende inom området.  

Under slutet av 2010 eller början av 2011 kommer nytt vårdboende stå klart på 
Zakrisdal. Inga andra boenden är planerade just nu, men behovet av fler boende 
inom äldreomsorg respektive handikappomsorg kan mycket väl komma inom några 
år. Därför vill vård- och omsorgsnämnden återigen poängtera vikten av att det ges 
utrymme för den sortens serviceinrättningar när nya områden planeras.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående.  
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Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 

Nytt planeringsunderlag har tillkommit vad gäller översvämningsrisken. Planpro-
grammet redovisar 100-årsnivån och den dimensionerande nivån från klimat- och 
sårbarhetsutredningens delbetänkande. En riskanalys ska enligt programmet utföras 
i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen menar att riskanalysen bör göras för hela områ-
det i ett tidigt skede för att utreda vilka delar av området som överhuvudtaget går 
att exploatera. I övrigt har översvämningsproblemet beaktats på ett bra sätt genom 
riktlinjer om höjdsättning, framkomlighet och teknisk försörjning.  

Kommentar: Se kommentar till teknik- och fastighetsnämndens yttrande.  

En ny naturinventering (090302) har gjorts och bör bifogas handlingarna.  

Kommentar: Resultatet av Skogsstyrelsens naturinventering (090302) är införd i 
förslaget till planprogram. Planprogrammet förtydligas och inventeringen bifogas 
handlingarna som underlag.  

Vägverket välkomnar i eget yttrande satsningen på trafikhuvudstråket och priorite-
ringen av gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken i stråket. Vägverket förut-
sätter dock att vägtrafikbuller och risken med farligt gods studeras närmare i den 
fortsatta planprocessen.  

Kommentar: Se kommentar till Vägverkets yttrande.  

Utöver vägtrafikbuller ser Länsstyrelsen att även buller från verksamheter inom 
Zakrisdal kan innebära begränsningar vad gäller utredningen av bostadsområden. 
Även detta bör närmare utredas i den fortsatta processen.  

Kommentar: Se kommentar till miljönämndens yttrande.  

Behov av att utreda utbredningen av förorenad mark utöver Grundviksbäcken kan 
även finnas.  

Kommentar: Delar av planområdet har tidigare hört till den militära verksamheten 
vid Zakrisdal, det kan därför vara möjligt att det finns förorenad mark utöver 
Grundviksbäcken. Det finns dock ingen kännedom om detta i dagsläget. Det finns 
heller ingen kännedom om detta för övrig mark inom planområdet. Planprogram-
met förtydligas med ovanstående information.  

Om bebyggelsen kommer att strida mot någon miljökvalitetsnorm behöver klarläg-
gas. 

Kommentar: Beräkningar av luftkvalitet ska utföras i detaljplaneskedet. Planpro-
grammet kompletteras med krav på beräkningar av luftkvalitet i detaljplan.  

Grundviksbäcken ingår som huvudvattenfåra i två markavvattningsföretag. För att 
vidta åtgärder i ett befintligt tillståndsgivet avvattningsföretag, exempelvis om-
grävning, eller andra åtgärder som påverkar flödet eller att leda ut vattnet på ett an-
nat sätt än tillståndet medger, krävs det en omprövning eller upphävande av till-
ståndet innan några åtgärder får utföras. 

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående.  

Hamnen placeras där det idag redan finns en befintlig småbåtshamn med pirar och 
uppläggningsplats för båtar. Arbetet med anläggande av hamnen kan dock innebära 
ytterligare vattenverksamhet vilket kan kräva anmälan till Länsstyrelsen eller till-
stånd från Miljödomstolen.  

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående.  

I behovsbedömningen hänvisas till en MKB för den fördjupade översiktsplanen. 
Länsstyrelsen ansåg då att de alternativen i FÖP:en som ytterligheter vad gäller på-
verkan på strandskyddet och efterlyste ett tredje rimligare alternativ. En utbyggnad 
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enligt programmet får stora konsekvenser vad gäller strandskyddet och konse-
kvensbeskrivningen till detaljplanen bör behandla, förutom påverkan på växt- och 
djurliv och dagvattensystemets påverkan på ytvattentäkten, även en allsidig belys-
ning av påverkan på strandskyddet.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i att konsekvensbeskrivningen 
till detaljplan ska behandla även konsekvenser för strandskyddet. Behovsbedöm-
ningen och planprogrammet justeras.  

Tittar man på strandskyddet från nordväst bedöms Frykmans väg samt bebyggel-
sen kring vägen tydligt avskilja naturmarken från stranden, vilket innebär att 300 
meter inte bör kunna hävdas från detta håll. Den föreslagna hamnen och hamnbe-
byggelsen är lokaliserad till befintliga pirar och befintlig struktur i området. Från 
sydväst har strandskyddet föreslagits finnas kvar upp till knappt 150 meter (som 
minst) från stranden. Precis norr om dessa 150 meter finns idag en sumpskog, där 
beslut har fattats i detaljplanen för Bergviks villaområde att delar av denna sump-
skog kan bebyggas. En byggnation på delar av sumpskogen innebär utfyllnader 
och stor påverkan på resterande sumpskog, vilket gör att området inte bedöms 
vara intressant utifrån strandskyddets syften. 

Bebyggelse i form av flerbostadshus har föreslagits kring småbåtshamnen för att 
undvika att utemiljöerna i närheten av vattnet ska privatiseras för mycket. En ut-
byggnad av småbåtshamn, badplats och promenadstråk bedöms vara positiva för 
friluftslivet och tillgängligheten till Vänern.  

Planprogrammet kompletteras med ovanstående.  

I övrigt saknas i behovsbedömningen ett kryss på sidan 3 i raden ”Är området på-
verkat av skyddsavstånd?” Ytterligare bullerutredning kan behövas för att svara på 
frågan (se ovan).  

Kommentar: Skyddsavstånd till exempelvis buller (från vägar och verksamheter) 
samt farligt gods på Ullebergsleden ska utredas närmare i detaljplaneskedet. Detta 
bedöms dock inte påverka den samlade bedömningen gällande behovet av MKB.  

Programmet följer intentioner och rekommendationer i den fördjupade översikts-
planen för Västkust med det genomgående trafikstråket och uppdelningen av bo-
stadsbebyggelsen i områden med olika karaktärer och täthet. Ett undantag utgör 
dock södra Grundviken med förslag på en högre exploatering vid ”hamnen”. Läns-
styrelsen bedömer att det kan vara lämpligt med högre exploatering nära hamnen 
på redan påverkad och översvämningssäker mark, men ifrågasätter den totala om-
fattningen av bebyggelsen inom Grundviken med hänsyn till översvämningsrisken, 
strandskyddet, kraftledningen och fragmenteringen av naturområden.  

Kommentar: Exploatering enligt planprogrammet följer det beslut som tagits gäl-
lande den fördjupade översiktsplanen avseende Västkust. Exploateringen på totalt 
1600-1700 bostäder bedöms behövas för att klara en utbyggnad av infrastruktur, 
dagvattensystem, parkområde etc.  

En utbyggnad av området som stad (enligt FÖP Västkust) innebär att skog i den 
bemärkelsen som finns i området idag kommer att försvinna. En inventering av na-
turen har gjorts där områden av höga värden har identifierats och till viss del lagts 
in som naturområden i planprogrammet. Enligt planprogrammet ska de gröna 
promenadstråken binda ihop olika naturområden och erbjuda möjligheten att för-
flytta sig bland grönska. Möjligheten att spara befintlig natur i varje bebyggelse-
område i form av dungar och liknande ska studeras mer i detalj under planproces-
sen. Det planerade parkområdet längs Grundviksbäcken kommer att tillföra gröns-
ka, delvis av ytterligare karaktärer som idag inte finns i området. Visionen för om-
rådet är att det ska utvecklas med en naturnära profil, där höga naturvärden integ-
reras i stadsdelen och bostadsnära grönytor är en självklarhet.  
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Vad gäller tillgängligheten till stranden välkomnar Länsstyrelsen förslagen om 
gångstigar och spänger men ser inte detta som skäl för ett alltför omfattande upp-
hävande av strandskyddet. Föreslagen park längs Grundviksbäcken kan med rätt 
åtgärder bli en stor tillgång i området. Det bör dock avsättas ytterligare naturområ-
den av annan karaktär och som inte heller styckas upp i för små delar av bebyggel-
segrupper.  

Kommentar: Se kommentaren ovan.  

Kraftledningarna som går genom området i en bred ledningsgata ska genom beva-
rande av träd och vegetation intill ledningarna inte bli för visuellt dominerande. I 
avsnittet om ”Strålning” sägs att ny bostadsbebyggelse ska ligga på ett avstånd av 
minst 35 meter för att följa försiktighetsprincipen. Länsstyrelsen menar att om för-
siktighetsprincipen ska tillämpas i ett oexploaterat naturområde bör betydligt större 
avstånd lämnas till ledningar av den här omfattningen. Ett större avstånd torde ock-
så vara visuellt motiverat. 

Kommentar: Enligt kommunens översiktsplan från 2006 bör ny bostadsbebyggelse 
i Karlstad placeras på sådant avstånd från kraftledning att magnetfältsnivån nor-
malt inte överstiger 0,2 mikrotesla. I arbetet med den angränsande detaljplanen för 
Bergviks villaområde har fastställts att ett avstånd på 35 meter krävs för att kom-
ma ner i nivån 0,2 mikrotesla. Bebyggelseområdena i planprogrammet för Grund-
viken är utritade på ett avstånd av 35 meter från kraftledningen, exakt placering av 
nya byggnader kommer att närmare diskuteras i detaljplaneskedet.  En utredning 
är beställd för att klargöra hur stort avstånd från kraftledningen som krävs för att 
komma ner i 0,2 respektive 0,1 mikrotesla. Utredningen kommer att tillföras dis-
kussionen i detaljplaneskedet. Planprogrammet förtydligas enligt ovan.  

Vägverket 

Sett mot bakgrund av de nuvarande förhållanden som råder i planområdets närhet 
och de förändringar som sannolikt följer av FÖP Eriksberg, välkomnar Vägverket 
en noggrann belysning av trafiksituationen. Kapacitetsbegränsningar i Bergviks-
rondellen, utmed Ullebergsleden och kopplingen mot Bergvik i norr är exempel på 
sådant som bör studeras särskilt noggrant och däribland de effekter som trafik av 
genomfartskaraktär kan medföra i miljöer med blandtrafik och relativt stor andel 
fotgängare som skall korsa vägen (Bergviksområdet).  

Kommentar: En trafikstudie för Grundviken har utförts under samrådstiden. Plan-
programmet kompletteras till vissa delar och hänvisning görs till nämnda trafik-
studie. Ytterligare trafikutredningar kan komma att bli aktuella under detaljplane-
arbetet.  

Huvudstråket som binder ihop den nya stadsdelen Grundviken med Bergviks han-
delsområde är inte avsedd att vara av genomfartskaraktär, utan ska framför allt 
tillgängliggöra handelsområdet på ett bra sätt för de boende i den nya stadsdelen.  
Utformning av denna del av huvudstråket är mycket viktig så att inte bilister väljer 
denna entré som sin huvudsakliga infart till Grundviken. En utbyggnad av han-
delsområdet kan dock innebära att kunder till Bergviks handelsområde även öns-
kar komma åt de nya handelsytorna.  

Planområdet har en sådan lokalisering att gång- och cykeltrafik kan ses som ett at-
traktivt alternativ till bilen in mot Bergviksområdet och Hammarö om förutsätt-
ningarna är de rätta. Vi ser det därför som positivt att det utpekade huvudstråket 
prioriterar dessa trafikantgrupper tillsammans med kollektivtrafiken. Under förut-
sättning att vägtrafikbuller och risker med transporter av farligt gods också studeras 
närmare, har vi i nuläget inget ytterligare att erinra.  

Kommentar: Buller från både trafik och intilliggande verksamheter kommer att ut-
redas under detaljplaneskedet. Även skyddsavstånd till farligtgodstrafik på Ulle-
bergsleden kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet.  
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Yttranden från övriga 
Naturskyddsföreningen 

Generellt sett anser Naturskyddsföreningen att planförslaget förutsätter en alltför 
stor exploatering av Grundviken. Naturskyddsföreningen delar kommunens syn på 
behov av lämpliga lösningar för energi, VA och kollektivtrafik vid utbyggnad av 
nya bostadsområden, men anser att istället för att bygga nya stora bostadsområden 
långt ifrån Karlstads centrum borde kommunen snarare bygga i de delar av centrala 
Karlstad som är lämpliga för byggnation där marken redan är ianspråktagen för 
andra ändamål som industrimark mm.  

Kommentar: Karlstads kommun planerar för förtätning av bostäder även i stadens 
centrala delar, t ex i Inre hamn där marken tidigare har varit ianspråktagen för 
industri/verksamheter. Dessa möjligheter till förtätning i centrala delar räcker 
dock inte när Karlstad växer. Kommunen har tidigare tagit ställning både i över-
siktsplanen för Karlstads kommun (2006) samt i den fördjupade översiktsplanen 
avseende Västkust (2007) till att Grundviken är ett område för stadsutveckling, där 
ambitionen är att bygga en attraktiv stadsdel. Västkust (och däribland Grundviken) 
är en av de dominerande utbyggnadsriktningarna för staden och måste kunna be-
reda plats för en betydande del av den tänkta expansionen i Karlstad. Området är 
valt på grund av förutsättningarna att ansluta exempelvis trafik och övrig teknisk 
försörjning till intilliggande befintliga områden, så att det bland annat finns möj-
lighet att få till god kollektivtrafikförsörjning samtidigt som ett attraktivt område 
med närhet till Vänern kan skapas.  

Naturskyddsföreningen anser i enlighet med resonemanget ovan att exploateringen 
av norra Grundviken är tveksam och att exploateringsgraden av området i vart fall 
bör vara avsevärt lägre, bl a med hänsyn till den värdefulla hällmarkstallskogen i 
norra delen av området som utgör närströvområde för boende i angränsande områ-
den.  

Kommentar: Utförda naturinventeringar har identifierat de områden som bedöms 
ha ett högt naturvärde, däribland ovan nämnda hällmarkstallskog. Då ställnings-
tagandet gällande Grundviken som stadsutvecklingsområde har gjorts innebär det 
samtidigt att naturen som den är idag inom området inte kan bevaras till fullo. 
Mindre delar av hällmarkstallskogen kommer att bevaras. Ambitionen är även att 
delar av skogen kan integreras till viss del med bebyggelsen.  

Då Naturskyddsföreningen yttrade sig över den fördjupade översiktsplanen för 
Västkust motsatte vi oss utbyggnadsplanerna för södra Grundviken. Programför-
slaget ger inte anledning till att vi skulle ändra vår åsikt.  

Södra Grundviken är ett område med intressant skog och som fått påverkas utifrån 
naturens egna förutsättningar. Skogen är därför varierad, beroende av mark- och 
vattenförhållanden och innehåller en ganska stor andel död ved. Vi bedömer att 
området har en rik biologisk mångfald. Denna bedömning stöds av de naturinven-
teringar som redovisas i kommunens planunderlag.  

Kommentar: De utförda naturinventeringarna har identifierat de områden som 
klassas som nyckelbiotoper. Inom dessa områden finns viss andel död ved, här 
finns även eller kan förväntas finnas rödlistade arter. För dessa nyckelbiotoper har 
bedömningen gjorts att de ska bevaras och integreras i den nya stadsdelen.  

Såsom framgår av ”Underlag för behovsbedömning av MKB” är strandpartiet som 
del av Norra Vänerskärgården klassat som riksintresse för friluftsliv enligt miljö-
balken och 300 meters strandskydd gäller. Därför anser Naturskyddsföreningen att 
det är högst olämpligt med den föreslagna hamnnära bebyggelsen. Om detta områ-
de bebyggs kommer dessutom den fina naturmarken i områdets sydvästra del att bli 
isolerad mellan olika bebyggelseområden vilket är olämpligt med hänsyn till dju-
rens behov av att kunna röra sig fritt inom spridningskorridorer mellan olika natur-
områden.  
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Kommentar: Den föreslagna småbåtshamnen och hamnnära bebyggelsen är lokali-
serad till redan befintliga pirar och befintlig struktur i området. Avsikten är att i 
detaljplaneprocessen upphäva strandskyddet för de delar som kommer att bebyg-
gas. En småbåtshamn bedöms vara positiv för friluftslivet på Vänern. Se även 
kommentar till länsstyrelsens yttrande gällande strandskydd. 

De gröna promenadvägarna i området är tänkta att binda ihop större naturområ-
den, bl a från udden i områdets sydvästra del upp mot kraftledningsgatan, park-
stråket och hällmarkstallskogen. Dessa promenadvägar bör även kunna ge möjlig-
het till djur att röra sig mellan de olika naturområdena.  Här bör viss befintlig ve-
getation sparas och eventuellt kompletteras med ny grönska. Bredd och utformning 
av dessa gröna promenadvägar studeras närmare i detaljplanen. Möjligheten att 
spara befintlig natur i varje bebyggelseområde i form av dungar och liknande ska 
studeras mer i detalj under detaljplaneprocessen.  

Karlstads kommun anger i planunderlaget att planen innebär att stranden blir mer 
lättillgänglig än tidigare från land för allmänheten. Detta mål är fullt möjligt att 
uppnå även utan att ge avkall på strandskyddet. En strandskyddszon utgör också en 
skyddszon mot konsekvenserna av befarade översvämningar, se nedan.  

Kommentar: Ett anläggande av småbåtshamn, badplats och promenadvägar längs 
stranden är positivt för det rörliga friluftslivet och innebär att Vänern blir mer till-
gänglig för boende i närområdet. Området kan också erbjuda attraktiva boende-
miljöer med nära kontakt med Vänern. Utan en exploatering i området finns inget 
underlag att genomföra sådana satsningar på tillgängligheten.  

Av planförslaget framgår att ”större bebyggelseområden” inom södra Grundviken 
riskerar att drabbas av översvämningar vid hundraårsflöden motsvarande dagens 
klimat. Även vissa områden i norra Grundviken riskerar att översvämmas. Det an-
ges också att en riskanalys avseende översvämning ska ske i detaljplaneskedet. 
Dock framgår inte att dessa hundraårsflöden mycket väl kan bli tjugo-
fyrtioårsflöden enligt de scenarier som anges för ökad nederbörd i Vänerns avrin-
ningsområde vid framtida klimatförändringar (jmf s 294 i Klimat- och sårbarhetsut-
redningens slutrapport, SOU 2007:60). Varför Karlstads kommun väljer att inte re-
dovisa dessa uppgifter kan vi inte förstå.  

Kommentar: Det anges i förslaget att det är större delar av bebyggelseområdena i 
söder än i norr som riskerar att översvämmas, dock handlar detta inte om några 
stora områden. Mestadels är det natur- och parkområden som ligger lågt.  

Den 100-årsnivå som redovisas i förslaget till planprogrammet är den beräknade 
100-årsnivån i slutet av detta sekel, där hänsyn har tagits till beräknade klimatför-
ändringar. 20-årsnivån ligger lägre än denna 100-årsnivå.  

Se även kommentar till teknik- och fastighetsnämndens yttrande.  

Naturskyddsföreningen i Karlstad anser att Karlstads kommun inte ska planera för 
nya bostadsområden (som södra Grundviken) som riskerar att översvämmas tämli-
gen ofta, speciellt innan kommunen tagit fram en strategi för att bemästra över-
svämningsriskerna. Redan idag riskerar stora delar av Karlstads kommun att över-
svämmas vid dimensionerande flöden (var 10 000:e år) och risken kommer att öka 
om scenarierna för framtida nederbördsökning blir verklighet.  

Kommentar: Se kommentar till teknik- och fastighetsnämndens yttrande.  

Skogsstyrelsen  

Visst är det en förbättring att tillgängligheten ökar om det blir vägar in i området 
och öppningar i staketen vid Bergvik och Zakrisdal. Någon negativ aspekt av att 
80% av naturen i området exploateras borde i ärlighetens namn nämnas. Förutom 
de små stråken längs Vänerkusten, alsumpskogen och de igenväxande inägorna 
som skall bli park är det endast hällmarkstallskogen på dryga 10 ha kring Måns-
gården som blir kvar.  
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Kommentar: Karlstads kommun har tidigare tagit ställning till att Grundviken är 
ett stadsutvecklingsområde (se yttrande till Naturskyddsföreningen), vilket innebär 
att stora delar av den befintliga naturen försvinner. Detta finns till viss del beskri-
vet i konsekvensbeskrivningen i förslaget till planprogram, men kompletteras ytter-
ligare. Hur stor del av naturen som exploateras är för tidigt i processen att avgöra, 
då det i detaljplaneskedet ska studeras mer i detalj hur befintlig vegetation till viss 
del kan integreras i den nya bebyggelsen. Visionen för området är att det ska vara 
en naturnära stadsdel med mycket grönska.  

Det föreslagna parkstråket samt naturen på udden är sammanlagt ungefär 20 hek-
tar stort, därtill tillkommer strandsumpskogen och delar av hällmarkstallskogen i 
norr. Då parkstråket är relativt stort kan det tillföra grönska av andra karaktärer 
än vad som finns i området idag, dock bör det inte tolkas som att hela området ska 
iordningsställas som ”stadsparkskaraktär”. Parkstråket bör bl a ge plats för lek-
ytor och spontanidrott samt utformas som allt ifrån anlagda ytor med hög skötsel 
till ”orörd” natur (alkärret).  

Skanova Access AB 

I samband med utbyggnad av infrastruktur som vägar och VA-nät bör möjligheten 
till samförläggning tillvaratas. I övrigt finns från Skanova Access AB inget att erin-
ra. 

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ovanstående önskemål.  

Zakrisdalsverkens Båtklubb  

Inom området Grundviken finns idag Zakrisdalsverkens Båtklubb (ZBK) med 
småbåtshamn bestående av bryggor, pirar och båtuppställningsplatser. ZBK bilda-
des i slutet av 1970-talet och endast anställda vid Zakrisdalsverken kunde bli med-
lemmar. Vid denna tidpunkt iordningställdes båthamnen med bryggor och båtupp-
ställningsplatser. Området ägdes vid denna tidpunkt av FFV Ordnance. ZBK har 
genom åren, med ideellt arbete och via medlemsavgifter skött underhåll av bryggor 
och vägen mellan hamnen och Frykmans väg. ZBK består idag av ett 30-tal med-
lemmar, nästan alla anställda eller tidigare anställda inom Zakrsidals industriområ-
de.  

ZBK önskar: 

• erhålla fortlöpande information om projektet Grundviken 

• få delta i planeringen på en utbyggnad av befintlig småbåtshamn vid 
Frykmans udde.  

• Ett framtida samarbete med Karlstads kommun samt bibehålla verksamhe-
ten vid småbåtshamnen.  

Kommentar: Som verksamhetsutövare inom planområdet kommer Zakrisdalsver-
kens båtklubb att informeras och ges möjlighet till att lämna synpunkter under 
planprocessen, liksom övriga berörda av planen. Enligt förslag till planprogram 
ska hamnen vara kvar, avtal gällande verksamheter i hamnen löses utanför detalj-
plan.  

Gunnar Andersson Bil AB 

Då jag har mitt företag, Gunnar Andersson Bil AB, vid nuvarande korsningen Ul-
lebergsleden-Gräsdalsvägen-Zakrsidalsvägen med direktanslutning från korsningen 
till företaget. Är det helt nödvändigt att tillgängligheten för besökarna bibehålles 
med direktkontakt från blivande rondell. Vid samrådsmötet påpekade jag denna 
omständighet. Jag påminner också om att detta skulle protokollföras vid samråds-
mötet. Fastigheten som berörs är Zakrisdal 1:14. Ägare Norra Bergvik AB helägt 
dotterbolag till Gunnar Andersson Bil AB.  



Planprogram för Grundviken Samrådsredogörelse 15 
 

Kommentar: Den översiktliga trafikstudie som gjorts för Grundviken redovisar ett 
antal olika alternativ för utformning av nämnda rondell på Ullebergsleden. För de 
olika alternativen redogörs även översiktligt tillgängligheten till nämnda företag. 
Exakt utformning av korsningen/rondellen är för tidigt att avgöra i planprogram-
met, utan frågan kommer att diskuteras vidare i detaljplanearbetet. Planprogram-
met kompletteras till viss del med gjorda trafikstudie.   

Minnesanteckningar från samrådsmötet bifogas samrådsredogörelsen.  

Bergvik Köpcenter HB 

Vi har tagit del av planprogrammet och tycker att det till största delen verkar bli ett 
mycket trevligt område. Vi har dock synpunkter på den anslutningsväg som är 
tänkt att gå rakt genom Bergvik Köpcenters område. Dels med tanke på den säker-
hetsrisk det skulle innebära för våra kunder som rör sig mellan de olika fastigheter-
na på området, men även ur handelssynpunkt då ett stort antal parkeringsplatser 
försvinner utanför den fastighet som inrymmer handel för sällanköpsvaror. Vilket i 
sin tur kraftigt påverkar värdet på de fastigheter som ligger i anslutning.  

Vi föreslår istället att vägen leds fram till Bergviksområdet och att den ansluts till 
en nyanlagd parkering sydöst om MAXI Ica Stormarknad i anslutning till det om-
råde som i planprogrammet anges som nytt handelsområde.  

Kommentar: En anslutning av huvudstråket till Bergviks handelsområde (mellan 
befintliga byggnader) innebär att vissa förändringar behöver ske även inne på 
handelsområdet. Utformningen av huvudstråket är viktigt, särskilt ur trafiksäker-
hetssynpunkt för de människor som rör sig till fots inne på handelsområdet. Vid en 
sådan förändring behöver även parkeringssituationen ses över. Avsikten är inte att 
denna anslutning ska vara av genomfartskaraktär, vilket till viss del går att styra 
genom utformning av gatan. Ytterligare trafikutredningar för denna del behövs i 
detaljplanearbetet.  

Bergviks handelsområde, som till stor del tidigare varit ett externt handelsområde, 
kommer i framtiden att bli ett område med närservice för de boende i den nya 
stadsdelen. Det är därför viktigt att redan tidigt skapa attraktiva lösningar för kol-
lektivtrafiken samt göra handelsområdet tillgängligt för de boende. Anslutningen 
till det befintliga handelsområdet ligger därför kvar.  

Under samrådstiden har diskussioner förts kring det föreslagna handelsområdet 
söder om köpcentret. Eftersom osäkerhet råder kring komplettering och utbyggnad 
av handel i Bergviksområdet i ett lite större perspektiv samt eventuell flytt av E18 
ändras föreslagna handelsyta till handel/kontor/bostäder. Det bedöms vara viktigt 
att knyta samman det ”externa” handelsområdet med den nya stadsmässiga be-
byggelsen längs huvudstråket. Utformningen av denna yta bör alltså fungera som 
en övergång mellan storskalig handel till tät, stadsmässig struktur.  

Tain Swedish Property AB (ägare till Zakrisdals verksamhetsområde) 

Vi är positiva till planens inriktning och vill särskilt lyfta fram småbåtshamnen, det 
nord-sydliga stråket med hög täthet som binder samman Bergvik med Zakrsidal 
samt den gemensamma infarten från Ullebergsleden.  

Vi bejakar tanken om stadsmässighet och hög exploatering kring huvudstråket med 
kollektivtrafik då vi tror att denna princip är tillämpbar även på Zakrisdals verk-
samhetsområde. Kring östra porten på Zakrisdals verksamhetsområde finns en in-
tressant miljö med byggnader som på sikt kostnadseffektivt kan omvandlas till ett 
centrum för upplevelser och samhällsservice. Vi önskar därför att en motsvarande 
nod på Grundviken tonas ned. Vill man markera korsningen är det kanske mer med 
någon kommunal funktion typ äldreboende etc. Kanske kunde man överväga fler 
trevägskorsningar istället för en fyrvägskorsning? 

Kommentar: Se kommentar till kultur- och fritidsnämndens yttrande.  
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Vi vill propagera för en mer dynamisk stadssiluett i hela det framtida Västkust där 
enstaka byggnader längs huvudstråket får resa sig med ansenlig våningshöjd 12-18 
våningar. De skulle fungera som ”ledfyrar” hela vägen från Bergviks Köpcentrum 
ner till Zakrisdal och sticka upp över skogssiluetten och annonsera området från 
Ullebergsleden och andra delar av Karlstad. Vi tror att det är viktigt att området på 
detta sätt uppmärksammas på långt håll och lockar till sig besök eftersom marken 
aldrig tidigare varit särskilt tillgänglig för allmänheten. Det behöver skapas nya 
”berättelser” om vad trakterna kring Zakrisdal har för innebörd. Det finns en delvis 
negativ bild från infödda karlstadbor som behöver brytas för att ge området bästa 
möjliga förutsättningarna.  

Kommentar: Ambitionen är att skapa en relativt enhetlig och harmonisk skala av 
stadsmässig karaktär längs huvudstråket. Ett våningsantal på 6 våningar ger unge-
fär en byggnadshöjd på 20 meter, dvs ungefär samma höjdskala som finns på sko-
gen i området idag. Koncentrationen av bebyggelsen bör ligga längs huvudstråket 
och upplevas vara av tät kvartersstruktur. Tätheten och höjden kan jämföras med 
Rudsvägen på Norrstrand, se den samlade kommentaren till yttranden från Fryk-
mans väg. På vissa ställen kan bebyggelsen tillåtas vara högre för att markera en 
särskild plats, t ex den föreslagna målpunkten ”centrum”.  

Vi är positiva till planerna på en småbåtshamn kring nuvarande brygganläggning. 
Vi anser dock att ambitionen är alldeles för blygsam. I Grundviken finns förutsätt-
ningar för att anlägga betydligt mer båtplatser som kan generera kringfunktioner. 
Om hamnen blir en angelägenhet för fler än de närboende kan det bli en attraktiv 
målpunkt för friluftslivet och besökare som vill se en spännande plats, äta en bit 
mat osv. Vi föreslår att hamnen tillåts expandera österut ända fram till kraftled-
ningens skyddsområde och om denna försvinner ännu längre in i viken. Båtupplag 
kan med fördel anvisas i skyddszonen intill ledningsgatan. Det bör också finnas 
möjlighet att anlägga en gångbro över viken till södra stranden inom båthamnen för 
att på så sätt underlätta för friluftslivet och knyta samman stadsdelshalvorna.  

Kommentar: Planprogrammets intentioner är att småbåtshamnen med fördel kan 
utvecklas till ett besöksmål för både friluftslivet och boende i stadens västra delar. 
Öster om den föreslagna platsen för småbåtshamn har nyckelbiotoper identifierats, 
där rödlistade (hotade) arter finns eller kan förväntas finnas. Längre in i viken är 
det även mycket grunt vatten, vilket innebär stora muddringsarbeten för att kunna 
komma in med båtar. Muddring skulle kunna innebära stor påverkan på den ål-
produktion som pågått sedan 1996 i viken och därmed ha påverkan både på riksin-
tresset för yrkesfiske och på ålen som akut hotad art, se kommentar till Lillängs-
hamnens fiskrökeri. Att tillåta en expandering av hamnområdet österut (in i viken) 
bedöms med hänvisning till ovanstående argument därför inte lämpligt. Skulle ett 
större hamnområde bli aktuellt bör istället möjligheten att expandera västerut un-
dersökas.  

Planprogrammet beskriver att gångförbindelser mellan Grundviken och Zakrsidal 
bör undersökas närmare.  

Vi tycker det är positivt att planförslaget skapar en ny gemensam infart från Ulle-
bergsleden och att man har uttalade ambitioner med utformningen av kopplingen 
mot grönstråket från Gräsdalen. För att ytterligare ge ett välkomnande anslag till 
området tycker vi att planen kunde tillåta 1-2 höga byggnader som portalmotiv på 
mark på vardera sidan om Grundviksbäcken. Detta kräver en samordning med 
kommande planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde.  

Kommentar: Istället för att markera området med byggnader är ambitionen att 
parkstråket ska utgöra det välkomnande inslaget och utformas så att besökaren 
lockas vidare ner i området. Parkstråket bör börja redan på andra sidan av Ulle-
bergsleden, för att signalera området för förbipasserande.  

Enligt planprogrammet är byggnadshöjden på bebyggelsen närmast Ullebergsle-
den satt till 3-5 våningar och bör signalera den nya stadsdelen. Detta område kan 
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dock bli påverkat av exempelvis buller från trafik och verksamheter och ska stude-
ras närmare under detaljplaneskedet.  

Vi anser att kraftledningen är en så avgörande faktor för planeringen att en djupare 
analys av kostnader och vinster måste tas fram. Detta borde belysas i ett bredare 
perspektiv. Vinster även utanför planområdet bör tas med på vinstsidan. Rimligtvis 
finns betydande markvärden som kan frigöras förutom större frihet att binda sam-
man den östra och västra halvan av Grundviken och möjliggöra närmare koppling 
till Zakrisdals verksamhetsområde och Zakrisdalsuddens nya villabebyggelse.  

Kommentar: I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg utfördes 
en nätutredning av möjligheterna att markförlägga ledningsstråket vid Bergvik 
(SWECO 2007-08-29). I alternativ 1 i denna utredning redovisas en markförlägg-
ning av ca 1,7 km kosta ca 85 miljoner kronor. Detta ger ett genomsnitt på ca 
50 000 kronor per meter. Sett till planområdet för Grundviken (söder om befintligt 
handelsområde till planområdets södra gräns) skulle ca 1,2 km av kraftledningen 
behöva markförläggas, vilket skulle innebära 60 miljoner kronor. Markförhållan-
dena i Grundviken är dock annorlunda än i ovan angivna räkneexempel och består 
till större del av berg i dagen. En markförläggning innebär inte att det är möjligt 
att bebygga hela den aktuella marken. Bedömningen är att en markförläggning av 
kraftledningen är för kostsam och någon ytterligare analys anses inte vara nöd-
vändig i dagsläget.  

Den visuella utformningen av kraftledningsgatan är mycket viktig. Den bör skapa 
ljus och rymd mellan bebyggelsen snarare än upplevas som en barriär. Trygghets-
aspekterna, framför allt längs de korsande trafikstråken, är viktig.  

Vi anser att ambitionerna med Västkust som helhet skall utgå från viljan att skapa 
ett kraftfullt tillskott av bostäder och samhällsservice som stöder Karlstads vision 
om 100 000 invånare.  

Kommentar: Ambitionen (den fördjupade översiktsplanen, del A sid 6) var att 
Västkust ska kunna vara en tillgång i Karlstads vilja att växa och kunna erbjuda 
nya attraktiva boendealternativ i intressanta och moderna stadsmiljöer. Ambitio-
nen var också att ge goda förutsättningar för näringslivet i området. 

Vi anser att naturvärden skall prioritera upplevelsevärden snarare än biotopvård när 
så stora mängder bostäder skall skapas i ett helt nytt område. Vi tycker att man bör 
fästa uppmärksamhet vid att alkärret också utgör en kläckningsplats för enorma 
mängder mygg, fästingar och andra smådjur som inte nödvändigtvis uppfattas posi-
tivt av närboende. En riskanalys vad gäller smitta och obehag borde komplettera 
planprogrammet för att nyansera naturvärden.  

Kommentar: Alkärret har klassats som nyckelbiotop. En nyckelbiotop är från na-
turvårdssynpunkt en särskilt skyddsvärd miljö (biotop), där det finns eller kan för-
väntas finnas rödlistade arter. Naturvårdsverket fastställer förteckningen över röd-
listade arter, vilket är hotade och missgynnade växter, svampar och djur som ris-
kerar försvinna från landet. Nyckelbiotoper har alltså egenskaper som gör att de 
har en nyckelroll för dessa missgynnade och hotade djur och växter.  

För att främja den biologiska mångfalden görs bedömningen i planprogrammet att 
dessa nyckelbiotoper ska skyddas. Planprogrammet kompletteras med ovanstående 
information om nyckelbiotoperna. Även för de framtida boende i området görs be-
dömningen att grönområden av olika karaktärer behövs, däribland även områden 
med ”vild” karaktär. Nyckelbiotoperna, som här består av delvis blöt mark, bör 
tillgängliggöras genom bl a anläggande av spänger, så att även dessa områden 
kan upplevas. Möjligheten att i närhet från bostaden kunna uppleva grönområden 
med sällsynta arter är en tillgång för stadsdelen.  

Alkärret fyller också en funktion för den intilliggande ytvattentäkten och vattenkva-
liteten i Kattfjorden, eftersom den fungerar som ett fördröjningsmagasin för dag-
vatten från omgivningarna. Vattnet rinner saktare genom detta område och hinner 
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renas innan det släpps ut i Kattfjorden. Alar som växer i sumpskogen/alkärret är 
mycket bra på att ta upp näring.  

Myggor uppehåller sig framför allt där det är vindstilla, dvs man hittar alltid mer 
mygg i skog (både torr och blöt) än i öppna marker där det blåser lite. Myggor kan 
delas in i två grupper – skogsmyggor och översvämningsmyggor.  

Gruppen skogsmygg omfattar ca 17 arter, förekommer i hela Sverige och är de 
stickmygg som alla har upplevt någon gång. Deras larver kläcks från övervintrade 
ägg tidigt på våren efter snösmältningen, äggen behöver en frysperiod för att se-
dan kunna kläckas. Skogsmygg har bara en generation per år och de vuxna myg-
gorna är i luften till juni och runt midsommar, men sedan minskar mängderna. 
Skogsmygg stannar mest i skogen och rör sig inte längre än ca 2 km från sina 
kläckningsområden.  

Översvämningsmygg lägger sina ägg på marken i översvämningsområden (både i 
skog och i öppna områden). Äggen, som behåller sin vitalitet i flera år, kan bara 
kläckas till larver om de först utsätts för torka och därefter kommer under vatten. 
Översvämningsmyggornas larver utvecklas efter varje översvämning under växtsä-
songen och kan kläcka fram flera generationer under en regnig sommar.  

I sumpskogen/alkärret finns alltså risk för att översvämningsmyggor förökar sig, 
om det är ”rätt” förhållanden och den kan således bidra till mer mygg under sä-
songen än en torr skog. Däremot är det aktuella alkärret ett förhållandevis litet 
område och det finns ingen anledning att tro att det skulle uppstå några enorma 
mängder. Mygg kan sprida sig relativt långa sträckor, beroende på vad som finns i 
närheten. Ett stråk med öppnare mark (och mer vind) bör därför lämnas intill 
alkärret, dvs det bör inte ligga lummiga trädgårdar i direkt anslutning till sump-
skogen. Målet bör vara att se sumpskogen som en tillgång – en spännande natur-
miljö som bedöms som värdefull därför att denna naturtyp har minskat oerhört 
mycket i vårt land, vilket drabbat arter som lever i sumpskogar.  

När det gäller fästingar behöver de fukt för sin överlevnad, vilket gör att de en 
varm och torr sommar kanske kan överleva i större utsträckning om det finns ett 
fuktigt område i närheten. Annars är de inte mer typiska för en sumpskog än för 
andra naturtyper, de finns främst i högt gräs.  

Vi gillar idén med spänger och bryggor genom orörd natur men menar att dessa 
ytor måste avgränsas på mindre delar än i samrådsförslaget. Vi vill att en rörelse 
från Zakrisdals verksamhetsområdes centrum i öster och ut mot båthamnen skall 
kunna ske med så små avbrott av ren naturmark som möjligt. Allt detta i enlighet 
med trygghetsperspektivet och för att i största grad få Grundviken och Zakrisdals 
verksamhetsområde att kännas som en stadsdel med ett större parkstråk i mitten. 
Den ”okultiverade” naturmarken riskerar annars att kännas som en barriär och ett 
hinder för att uppleva Vänerkontakten som lyfts fram i andra delar av planpro-
grammet. Vi tycker det är viktigt att parkrummet i hela dalgången ges en tydlig 
koppling till Vänern inte minst visuellt.  

Kommentar: Vid utfyllnader mm inom vissa delar av alkärret och strandsumpsko-
gen skulle stor påverkan ske på hela nyckelbiotopen (se kommentar till yttrandet 
ovan), det bedöms därför inte vara lämpligt att minska på dessa ytor. Från Zakris-
dal är det möjligt att ta sig till småbåtshamnen inom Grundviken via huvudstråket 
(som korsar parken) och vidare genom bostadsbebyggelsen. Trygghetsaspekten är 
särskilt viktig att ha i åtanke där vägar samt gång- och cykelvägar korsar kraftled-
ningsgatan, eftersom denna innebär ett relativt stort avbrott i bebyggelsen. Då sti-
gar och spänger genom alkärret (utan belysning) kan upplevas otryggt i synnerhet 
nattetid är det viktigt att skapa alternativa vägar som upplevs trygga.  

En variation i upplevelsevärden är viktig och parkstråket ska ge en attraktivitet till 
bebyggelsen längre in från land. Parkrummet bör delas in i mindre ”rum” och en 
stor variation av karaktärer ska eftersträvas. Här finns möjligheten att förädla de 
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landskapskaraktärer som finns samt komplettera med delar av mer iordningsställd 
karaktär, exempelvis i närheten av huvudstråket och den stadsmässiga bebyggel-
sen. Dagvattensystemet förbinder bebyggelsen med parkstråket och ger vattenspeg-
lar i form av öppna diken och dammar. Nyckelbiotopen bör lämnas utan åtgärder 
och det bedöms inte vara lämpligt att skapa en visuell kontakt mellan parkstråket 
och Vänern.  

Lillängshamnens fiskrökeri 

Då vi bedriver ett yrkesfiske i hela Kattfjorden samt områden med anslutning till 
Grundviken, så vill vi komma med ett par synpunkter som bör tas med i förslaget 
och undersökas.  

Yrkesfisket har under ca 25 år satt ut ålyngel i området. Utsättningarna har gjorts 
för att stärka en art som håller på att försvinna och finns på listan över hotade arter. 
Hur kommer ålens uppväxtområde att påverkas vid ett ingrepp i Grundviken? Är 
det något som undersökts? Och vad görs åt detta? 

Kommentar: Efter ytterligare samtal med yrkesfiskarna vid Lillängshamnens fisk-
rökeri och länsstyrelsens länsfiskekonsulent har följande information framkommit:  

Ålen är en rödlistad (akut hotad) art och i Vänern råder ålfiskeförbud, men som 
yrkesfiskare går det att få dispens från detta förbud. En förvaltningsplan för ålen 
har påbörjats, där första steget i Sverige har varit att införa ålfiske under 120 da-
gar i sträck (yrkesfiskaren får själv avgöra vilken period på året denne vill fiska).  

Ålen trivs i varmt och grunt vatten med mjuka bottnar, där de kan ”gräva” ner sig 
i dyn. Det tar ca 15-20 år för ålen att växa upp och bli ”fångstmogen”. Den upp-
vuxna ålen vandrar sedan till Sargassohavet, där den leker och sedan dör. Ålyng-
len följer sedan med golfströmmen upp mot Europa, där den vandrar in i våra söt-
vatten och stannar där under uppväxtperioden.  

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Sedan 1996 har yrkesfiskarna vid Lill-
ängshamnens fiskrökeri satt ut merparten av sina ålyngel i Grundviken, så långt in 
i viken de kan komma där förhållandena är goda. De sätter totalt ut yngel på tre 
platser i Kattfjorden och Djupsundet. Då ålen är långsam i sin uppväxt och dyr i 
inköp är det mycket pengar investerade i ålproduktionen.  

Hundratusentals ålyngel har satts ut i Grundviken under de 13 år som utsättningen 
pågått. Det är oklart hur långt ålarna rör sig under sin uppväxtperiod, men de fort-
sätter att gå tillbaka ner i dyn då och då. De går även i dvala (i dyn) under vintern. 
Iakttagelser har gjorts av yrkesfiskarna vid holmen i viken, där lägger sig ålarna 
på klipphällarna under vattnet och solar. Det är först nu som de första ålynglen 
som sattes ut 1996 börjar bli ”fångstmogna”.  

Eventuell muddring i viken kan innebära stor påverkan på ålen. Med tanke på ålen 
som akut hotad art och yrkesfisket som riksintresse behöver en undersökning av 
dyn i viken göras tidigt i detaljplaneskedet, för att se hur mycket ål som finns kvar i 
viken. En sådan undersökning bör göras under höst eller vår, dvs när ålen gått till-
baka ner i dyn men innan det blir så kallt att ålen dör av undersökningen. Under-
sökningen bör även belysa om det är möjligt med någon form av kompensationsåt-
gärd för ålen längre in i viken.  

Planprogrammet kompletteras med ovanstående information och krav på under-
sökning. 

Det finns även ett stort lekområde för gös inom samma område. Vad blir det för 
störningar som kan påverka lekplatserna och uppväxten för gösen, när det blir både 
mer båttrafik, bryggor och badplatser i området? Är detta något som undersökts? 

Kommentar: Vid ovan nämnda samtal framkom att gösen ej är utrotningshotad och 
det finns heller inget utpekat fredningsområde i Kattfjorden för lek. Det är dock ett 
stort lekområde för gösen längs den östra kustremsan av Kattfjorden, dvs mellan 
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Ikea och Dingelsundet. Övriga delar av Kattfjorden är för djupa. Gösen trivs dock 
bäst vid grusbotten, vilket gör att den troligen inte uppehåller sig så långt in i 
Grundviken (som består av mjuk botten och mycket vass) utan passerar förbi.  

Under samtalet framkom även att yrkesfiskarna vid Lillängshamnens fiskrökeri har 
ett fast fiskeredskap, en ca 300 meter lång ryssja, som sitter längst ut på udden 
strax söder om den ena föreslagna badplatsen (närmast befintlig villabebyggelse). 
Yrkesfiskarna menar att platsen och redskapet är mycket viktig för dem, då det är 
en av de ryssjor i Kattfjorden som ger bäst fångst. Här fångas framför allt gös och 
lax. Det är ännu oklart hur bra fångst av ål det kommer att bli i detta redskap, då 
ålen i Grundviken än så länge har varit för ung för att fånga.  

Då området inte är utpekat som fredningsområde för gösen och den troligen inte 
uppehåller sig inne i den aktuella viken bedöms ingen ytterligare undersökning 
vara nödvändig. Med hänvisning till fiskeredskapet och ytterligare synpunkter som 
inkommit från boende i de intilliggande villorna bedöms inte ovan nämnda placer-
ing av badplats vara lämplig. Föreslagen badplats stryks ur planprogrammet.  

Bergvik 1:30 och 1:31 

I planprogramsförslaget är Bergvik 1:30 och 1:31 delvis föreslaget som handelsom-
råde. Vi anser att hela området bättre lämpar sig för bostadsbyggnation. Dels då 
området naturligt tillhör Bergviks villaområde, dels då fastigheten är Bergviks 
äldsta kvarvarande boplats. Idag bebyggt med torpstuga, Frykmanstorp, från 1800-
talet samt lämningar efter tidigare bebyggelse. Detta gör att vi anser att området 
bättre passar för bebyggelse av typen villor/parhus.  

Kommentar: En komplettering av kulturmiljöutredningen har utförts av Värmlands 
museum för ovan nämnda fastigheter samt området mellan Bergviks handelsområ-
de, handelsområdet vid Biltema och tidigare utförda kulturmiljöutredning. I utred-
ningen klassas Frykmanstorp (i utredningen kallad ”Stenstugan”) höra till grup-
pen 1C (museets klassning). Byggnaderna i utredningen bedöms utifrån en tregra-
dig skala, där gruppen 1C utgörs av byggnader som tillmäts ett särskilt kulturhi-
storiskt värde (den lägsta klassningen). Det kulturhistoriska värdet ligger i hela 
gårdsanläggningen snarare än i de enskilda byggnaderna. Gårdsanläggningen be-
står av bostadshus, några uthusbyggnader, en liten sommarstuga, en jordkällare 
samt en trädgård. De flesta byggnader är troligen uppförda i början av 1900-talet. 
Miljön har en bibehållen karaktär som är mycket typisk för 1900-talets första halva 
med byggnader som smälter väl in i naturen och underordnar sig den.  

Vid utveckling av området ska ovan nämnda gårdsanläggning beaktas. Planpro-
grammet kompletteras med ovanstående information.  

Gällande det föreslagna handelsområdet se kommentar till Bergviks köpcenter HB.  

Bergvik 1:34 och 1:37 

Huvudstråket är enligt förslaget planerat att gå över fastigheten Bergvik 1:34, i den 
västra delen av fastigheten. Fastighetsägaren motsätter sig en sådan placering av 
vägen av flera skäl. Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt en dålig lösning på anslut-
ningsförbindelse då den leder in mellan byggnaderna på handelsområdet där en 
mängd människor trafikerar området både till fots och med olika fordon. Brist på 
parkeringar inom denna del av Bergviks handelsområde gör även att det kommer 
att uppstå problem för närområdet om den aktuella marken tas i anspråk för väg. 
Av planprogrammet framgår vidare att kollektivtrafiken skall prioriteras längs hu-
vudstråket tillsammans med gång- och cykelvägar. Om det inte finns ett uttryckligt 
förbud för andra fordon än kollektivtrafiken att trafikera huvudstråket kommer vä-
gen att nyttjas för genomfartstrafik till bl a E18 och inte bara för trafik till handels-
området. Det går inte av planprogrammet att utläsa om vägen endast kommer att få 
tas i anspråk av kollektivtrafik eller ej. En mer lämplig lokalisering av huvudstråket 
skulle vara längs ledningsgatan som mynnar i en rondell och där det ur trafiksäker-
hetssynpunkt redan finns en lämplig anslutningspunkt.  
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Kommentar: Vid en anslutning till kraftledningsgatan och Frykmans väg är det 
svårt att göra kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik tillräckligt konkurrenskraf-
tig gentemot bilen. Handelsområdet, som till stor del tidigare varit ett externt han-
delsområde, kommer i framtiden att bli ett område med närservice för de boende i 
den nya stadsdelen. Det är därför viktigt att redan tidigt skapa attraktiva lösningar 
för kollektivtrafiken samt göra handelsområdet tillgängligt för de boende, med am-
bitionen att minska bilresandet. De dagliga inköpen bör kunna utföras med kollek-
tivtrafik eller gång/cykel, för att på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. Då 
handelsområdet och Ikea innehåller många skrymmande varor bör det dock vara 
möjligt att nå området även med bil, för att undvika långa omvägar. Avsikten är 
inte att huvudstråket mot handelsområdet ska vara av genomfartskaraktär, detta 
går till viss del att styra genom utformning av gatan.  

Med dagens trafiksystem bedöms inte huvudstråkets koppling mot Bergvik vara at-
traktivt som genomfart till E18. Vid en utökning av handelsområdet måste en ny 
tillfart till E18 från Bergvik ordnas, då behöver hela trafiksystemet inom Bergviks 
handelsområde ses över i en trafikstudie. Planprogrammet kompletteras med ovan-
stående.  

Se även kommentarer till Vägverkets yttrande samt yttrandet från Bergvik Köpcen-
ter HB.  

Nya handelsområden är planerade till områden väster och sydöst om Månsgården 
(Bergvik 1:34 och Bergvik 1:37). Planerad verksamhet är starkt trafikalstrande vil-
ket medför olägenheter för de boendes hälsa, samt störningar i form av buller och 
avgaser. Trafiken ger upphov till ökat buller särskilt vid acceleration och inbroms-
ningar av fordon som av naturliga skäl kommer att ske i anslutning till Månsgården 
enligt förslaget. På- och avstigningsplatser genererar även mer störningar både från 
fordon och från människor som uppehåller sig vid av- och påstigningsplatser. 

Kommentar: Störningar i form av buller och avgaser ska studeras närmare i de-
taljplaneskedet.  

Trots planområdets omfattning till areal föreslås i planprogrammet att ett grönstråk 
skall förläggas till del av planområdet så att det direkt angränsar till ovan nämnda 
fastigheter. En förutsättning för att exploatera området torde vara att bibehålla eller 
skapa grönområden inom planområdet. Såsom förslaget ser ut idag kommer de bo-
ende i området även att ta i anspråk ovan nämnda fastigheter för rekreation och rö-
relse. För att få freda sin fastighet bör i kommande planläggning bestämmelser in-
föras i detaljplanerna, exempelvis uppförande av stängsel i fastighetsgräns, så att 
fastighetsägaren bereds möjlighet att freda sin fastighet från nedskräpning samt att 
”allmänheten” nyttjar deras fastighet för friluftsliv. Redan idag är fastigheten drab-
bad av nedskräpning från handelsområdet Bergvik.  

Kommentar: Inom det aktuella planområdet bevaras till viss del befintliga grönom-
råden samt nya skapas. För både växt- och djurlivet samt friluftslivet finns stora 
värden i att olika grönområden binds samman, så att inte en isolering av grönom-
råden sker. I ett områdes grönstruktur ingår upplevelsen av både allmänna och 
privatägda grönytor. Grunden i allemansrätten är att alla har rätt att vistas i natu-
ren oberoende av vem som äger marken. Enligt naturvårdsverket har man inte rätt 
att ”uppehålla sig på eller passera över tomt. Gränsen för tomt sammanfaller inte 
alltid med fastighetsgränsen. Tomt i det här sammanhanget är det område närmast 
huset där de boende ska kunna känna sig ostörda, det man kan kalla för hemfrids-
zon. Hur stort det området är beror på förhållandena på platsen, t ex i fråga om 
insyn.” 

Konsekvenser av användning av kvartersmarken samt planerade huvudstråk bör 
närmare utredas. Konkreta åtgärder behöver föreskrivas och/eller utföras så att er-
forderligt skydd mot störningar från verksamheten erhålles. Skyddsåtgärderna kan 
medföra att planområdet kan behöva justeras i viss omfattning.  
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Kommentar: Skydd mot eventuella störningar hanteras i detaljplanen.  

Planerad bebyggelse – som avses bli fem-sex våningar hög på vissa ställen - kom-
mer att ”stänga in” och skymma utsikten från den idag högt belägna fastigheten 
Månsgården som har utsikt över Vänern. Närområdet blir också alltför hårt exploa-
terat.  

Kommentar: Bebyggelse i 6 våningar blir ungefär 20 meter hög, dvs ungefär sam-
ma höjdskala som det är på den skog som finns i området idag. Se även kommentar 
till naturskyddsföreningens yttrande samt den samlade kommentaren till inkomna 
yttranden från Frykmans väg.  

Exploateringen av området Grundviken kommer i sig att få en stor negativ inver-
kan för Månsgården såvitt avser såväl trafikbuller och avgaser som den hårda ex-
ploateringen av området med risk för ianspråktagande av den enskildes fastighet 
för rekreation. Fastighetsägaren motsätter sig därför främst lokaliseringen av hu-
vudstråket samt handelsområdet till föreslaget läge inom hennes fastighet.  

Kommentar: Strukturen i området och lokaliseringen av huvudstråket bygger på 
den fördjupade översiktsplanen avseende Västkust (2007). Huvudstråket ska kunna 
leda trafik in och ut från området och ha kopplingar till Bergviks handelsområde, 
Zakrisdal och Ullebergsleden. Kopplingen till Bergviks handelsområde är viktig 
för framtida boende i Västkust. Huvudstråket bygger på miljömässiga utgångs-
punkter där kollektivtrafiken, fjärrvärmen samt närheten och kopplingen till handel 
och gång- och cykelnätet i staden har varit vägledande. Huvudstråket ger goda 
förutsättningar för en frekvent och snabb kollektivtrafik som på allvar kan konkur-
rera med bilen. Då strukturen och de naturliga riktningarna inom Västkust vad 
gäller topografi, avrinningsområden, uddar samt användning är ”diagonal”, dvs 
nordostlig-sydvästlig, är det svårt att skapa goda, naturliga förutsättningar för kol-
lektivtrafiken inom alla stadsutvecklingsområden. Därför har tanken med huvud-
stråket varit att finnas centralt inom Västkust och inrymma tät, stadsmässig bebyg-
gelse med mycket människor för att ge ett erforderligt underlag till kollektivtrafi-
ken.  

Gällande handelsområdet, se kommentar till yttrandet från Bergvik Köpcenter HB.   

Bergvik 1:36 

Såsom omedelbar granne till planområdets nordliga gräns uppfattar vi utvecklingen 
i Grundvikenområdet som naturlig och rimlig. Emellertid är det väldigt intressant 
att jämföra Eriksbergsplanen med planen för Grundviken avseende Bergvik 1:36, 
1:37 och 1:34. Det förefaller som om alla inblandade planarkitekter går som katten 
kring het gröt och undviker att ha en plan för dessa fastigheter. Enda planen verkar 
vara att klyva ena fastigheten i två bitar med en lokalväg. Det är direkt dålig plane-
ring och ett bra sätt att reta upp ägarna. 

I Eriksbergsplanen har det ritats in 30 lgh på samma ställe som Grundvikenplanen 
föreslår ett ”grönstråk”. FÖP Eriksberg, Samrådshandling på sidorna 27, 41 och 45 
finns kartor med förslag till användning av dessa fastigheter. Samma plan sidan 33, 
här hänvisas till ”utvecklingen inom Västkust”.  

FÖP Eriksberg, samrådsredogörelse sidan 11 första stycket av Teknik- och fastig-
hetsförvaltningens yttrande beskriver en framtida utveckling av ”vårt” område.  

I FÖP Eriksberg, Planbeskrivning sidorna 26, 27, 29 och 31 m fl benämns samma 
område som utvecklingsområde. Vidare på sidan 35 i samma handling hänvisas 
återigen till ”Västkust”.  

Vilket planprogram skall stå för kontorets/kommunens uppfattning hur dessa 
markområden bör användas i framtiden? Det vi alla riktigt säkert vet är att det inte 
kommer att ligga bostäder på dessa tomter i framtiden. Eriksbergsplanen hänvisar i 
vårt fall till Grundvikenplanen. Detta planprogram behandlar överhuvudtaget inte 
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våra fastigheter annat än vad som ovan nämnts. Hela planeringen förefaller i detta 
avseende smått förvirrande.  

Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg är ännu inte antagen. I 
dess utställningshandlingar anges ytan vid fastigheterna Bergvik 1:36, 1:37 och 
1:34 som utredningsområde. I förslag till planprogram för Grundviken har tankar-
na kring ytan söder om handelsområdet, dvs enbart delar av fastigheten Bergvik 
1:34, utvecklats ytterligare. Ambitionen är att huvudstråket ska koppla ihop bebyg-
gelsen i Grundviken med handelsområdet inom Bergvik, där denna yta kan fungera 
som en övergång i bebyggelsen från stadsmässig bostadsbebyggelse till storskalig 
handel. Området är under fortsatt diskussion och justeras i planprogrammet till 
handel/kontor/bostäder, se även kommentar till yttrande från Bergvik Köpcenter 
HB.   

Detta tvingar oss till att återigen påminna om kommunens och kontorets tidigare 
uppfattning, nämligen att det på sikt är rimligt att tänka sig en sammanbyggnad 
mellan Biltema och Ica/Maxi-områdena, längs Bergviksvägen (läs sid 49 i FÖP 
Eriksberg Planbeskrivning). Det går givetvis att ha en plan för detta utan att ännu 
ha rådighet över varje kvadratmeter. Uppenbarligen går det att planera för vägar 
över mark kommunen ej har rådighet över. Vari ligger skillnaden eller har man på 
planeringsenheten ändrat uppfattning? Om så är fallet vill vi gärna ta del av dessa 
tankar.  

Återigen, planera på ett vettigt sätt för framtida bruk av marken utan att reta nuva-
rande markägare. Hela den ”tomtruta” som ni konsekvent undviker att tala om eller 
lämnar dubbla budskap om, är till ytan större än hela ICA och Maxi tillsammans. 
All planering av marken i närområdet bör genomföras så att utvecklingen av ”tomt-
rutan” ej försvåras.  

Kommentar: Området behandlas i den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg 
och ligger där som utredningsområde.  

Boende vid Frykmans väg 

Nedanstående redovisning är en sammanfattning av inkomna yttranden. Yttrande-
na i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Då flera av yttrande-
na berör samma frågeställningar ges en samlad kommentar i slutet av samrådsre-
dogörelsen. För specifika frågeställningar ges en kommentar i direkt anslutning till 
yttrandet.  

Bergvik 1:70 

Vi föreslår att en 150-200 meter bred zon längs Bergviks villaområde bebyggs med 
villor (skiss bifogad yttrandet) på grund av närheten till Bergviks villaområde som 
redan är etablerat. Det är olämpligt att bygga höga hus så nära ett etablerat villaom-
råde och det känns för oss som ett intrång i vår tillvaro. Dessutom skulle man kun-
na utnyttja den vackra böljande bergsterrängen om villor byggdes.  

Kommentar: Den befintliga kraftledningsgatan ger ett relativt stort avstånd mellan 
befintlig och ny bebyggelse, mötet däremellan behöver dock studeras mer i detalj 
under planprocessen. Huvudstråket inom Grundviken (och området Västkust) byg-
ger på miljömässiga utgångspunkter där bl a kollektivtrafiken och kopplingen till 
intilliggande handels- och verksamhetsområden har varit vägledande. En koncent-
ration med bebyggelse och bostäder kring huvudstråket krävs för att skapa under-
lag till en snabb och frekvent kollektivtrafik.  

I övrigt se den samlade kommentaren i slutet.  

Vid småbåtshamnen, där ingen bebyggelse finns, skulle högre bebyggelse passa in 
och ligga mycket attraktivt.  

Kommentar: Ovanstående stämmer överens med intentionerna i planprogrammet.  
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Det föreslagna området för affärsverksamhet anser vi vara felaktigt placerat – dels 
för att området är som skapat för villabebyggelse pga den fina kuperade naturen 
med bergshällar, dels för att när nu motorvägen kommer att flyttas frigörs mark 
som är bättre/centralare belägen för affärsverksamheten. Det är fel att spränga bort 
så vacker natur, som kommer att bli en bristvara i framtiden i området, när lämplig 
mark finns i direkt anslutning till existerande affärsområde.  

Den tänkta väganslutningen mellan Bergvik och Grundviksområdet vill vi inte ha. 
Orsaken är att Frykmans väg inte tål ökad trafikbelastning och att en sådan anslut-
ning leder till rundgång.  

Det är viktigt att en ordentlig badplats planeras för nya Grundviken eftersom bad-
möjligheterna på Bergviks villaområde är så begränsade pga att de strandremsor 
som finns ofta är olämpliga för bad då de är dyiga, steniga, det växer vass och 
längst ut mot småbåtshamnen är det dessutom mycket långgrunt.  

Bergvik 1:117 och 1:116 

Efter att ha tagit del av samrådshandlingen är vi entusiastiska till planprogrammet 
kring Grundviken. Visionen om att stadsdelen skall ha en utpräglad miljö- och na-
turnära profil är tilltalande och i kombination med en ökad kommunal service, ef-
fektiv kollektivtrafik och det Vänernära läget, innebär detta att nuvarande boende 
på Frykmans väg, Bergvik samt Grundviken kommer erhålla ett attraktivt boende.  

Vi tycker det är bra att allmänheten i ökad omfattning ska få tillgång till Vänerns 
stränder och föreslår att man fokuserar på att badplatsen förläggs till den av er be-
skrivna viken längst söderut på Frykmans udde. Vad gäller det andra alternativet, 
dvs den öppna gräsytan i den västra delen av området, är vi mer tveksamma. Denna 
tvekan baseras på funderingar kring hur badplatsens tillgänglighet skall lösas samt 
var parkeringsytor skall kunna erbjudas allmänheten. Det förslag som fokuserar på 
att badplatsen förläggs längst söderut på Frykmans udde är av flera orsaker det 
mest naturliga. Dels finns där redan idag en uppskattad badplats med parkerings-
möjligheter och dels är denna plats också skyddad från västliga vindar. Platsen har 
dessutom inslag av sandbotten. (Foton finns bifogade yttrandet)  

En ökad trafikfara blir tyvärr också ett resultat av detta badplatsalternativ. Fryk-
mans väg är idag en smal väg som knappt medger möte, dessutom saknas cykel- 
och gångbana. Den ökade trafiken skulle innebära en förhöjd trafikfara för boende 
längs Frykmans väg och i synnerhet alla barn som leker tryggt i omgivningarna.  

Vi hyser även en oro om kommunen beslutar att förlägga en offentlig badplats i di-
rekt anslutning till våra fastigheter. Enligt fastighetsmäklare på Länshem så finns 
en betydande risk för att våra fastigheter kommer att minska i värde.  

Vidare föreslås att en badplats anläggs längst upp i viken, dvs mellan Grundviken 
och Zakrisdal. För allmänheten skulle detta innebära en lättillgänglig, stor och fin 
badplats som skulle kunna ge ökad livskvalité för allmänheten, inklusive boende på 
både Grundviken och Zakrisdal. Denna vik är enligt Stadsbyggnadsnämnden även 
lätt att exploatera för detta ändamål. Genom att badplatsen också kommer att kunna 
nås med den planerade kollektivtrafiken så ser vi stora fördelar med detta förslag.  

Den naturnära profilen är en viktig vision för Grundviken och i samrådshandlingen 
kan även läsas att närheten till naturen har en stor betydelse för hälsa och livskvali-
té. Enligt Skogsvårdsstyrelsen är skärgårdsnära skog en tillgång som helst skall be-
varas minst 300 m, något som bör gälla som referensmått vid planering av området. 
Idag finns ett rikt djur- och växtliv i skogsområdet. Dessutom är skogsområdet en 
tillgång för rekreation som erbjuds allmänheten. Vi förutsätter att man beaktar detta 
i vidare planering för att kunna nå målet om att skapa ett område där naturen har ett 
högt inslag.  

Med tanke på den hårda exploatering som föreslås för området, betonar vi att den 
relativt lilla yta som förordas vara naturmark längs Vänern bör lämnas obebyggd. 



Planprogram för Grundviken Samrådsredogörelse 25 
 

För att inte frånta rätten för allmänheten att nå Vänerns strand och säkerställa pla-
nerad naturmark, anser vi därför att det utökade strandskyddet skall vara kvar.  

I samrådshandlingarna nämns ”respektavstånd” mellan ny och befintlig bebyggelse 
och att detta behöver studera närmare. Att kommunen tar områdets storlek på allvar 
är bra, vilket borgar för att det även fortsättningsvis kan fungera som lekplats för 
våra barn, rekreation etc. Boverkets modell om att bostadsnära natur bör finnas 
inom 300 meter skulle då också uppfyllas. För att tillgodose dessa behov som finns 
bör avståndet inte understiga 100 meter.  

Vi utgår från att kommunen har gjort en noggrann undersökning vilka typer av bo-
ende som efterfrågas. Vi är därför något överraskade över uppdelningen av lägen-
heter och traditionella villatomter. Vår bedömning är att fler villatomter är nödvän-
digt, dels för att få rätt balans men samtidigt också ge Karlstad kommuns invånare 
valfrihet. Att fler villatomter behövs intygas av husleverantörerna i Karlstad.  

Bergvik 1:105 

Bevara skogen emellan områdena ifrån början av Frykmans väg till slutet. Ca 200 
meter eller bredare hade varit lämpligt hela vägen. Det finns ett stort behov av skog 
för promenader, rastning av hundar, bär- och svampplockning. Detta gäller ju både 
för boende i Bergvik och Grundviken.  

Vill helst inte se någon utbyggnad av Bergviks köpcentrum inkl. ICA Maxi i mark-
plan utan de bör istället bygga på höjden som alla andra köpcentrum.  

Vill helst se villor i Grundviken. Jag tycker att man hör många som är på jakt efter 
en attraktiv tomt och nämner man att det är i Bergviksområdet så nappar alla. I 
kommunens tomtkö finns också många intressenter. Om ni inte går med på att ha 
kvar vår underbara skog anser jag att ni ska ha tomter med endast villabebyggelse 
mot de husen som ligger på Frykmans väg i alla fall och sedan bygga högre hus 
längre ifrån oss. Ni får väl sätta rätt pris på dem helt enkelt. Det finaste är ju när ett 
område endast består av villor i olika karaktärer. De finaste områdena i Karlstad är 
ju Bergvik och Granhult pga alla olika villatyper. Råtorp blev ju inget fint område 
pga att det blev så mycket olika hus. Hade ni bara haft villor där hade det blivit 
väldigt fint.  

Sammanbind Grundviken med Frykmans väg med endast en gång- och cykelväg. 
En bilväg är inte av intresse.  

Bergvik 1:100 

Avseende markerad yta (bild bifogad i yttrandet, triangelformad yta mellan Berg-
viks villaområde, kraftledningsgatan och befintlig väg mellan Frykmans väg och 
Grundviken). Denna yta av naturskog med dess sköna terränger skall vara tillgäng-
lig för nytillkomna likväl som för befintlig boende i området dvs en grön skogsoas 
mitt i området. Ytan består av naturskog med mycket kuperad terräng, öppen natur 
med tall och granskog med ändå stort inslag av olika typer av lövträd. Mångfalden 
av blåbär, lingon, olika svampsorter mm samt att riktig rekreationskänsla uppstår 
vid vandringar i detta skogsparti. Ett ingrepp i denna natur innebär att värdefull na-
turmark kommer att förloras då den bedömts ha höga naturvärden i ett lokalt per-
spektiv. Stora delar av naturen inom detta område utgörs av mark med berg i dagen 
eller berg med endast ett tunnare jordlager.  

Tidigare undersökningar visar att ett skogsområde i närheten av människor inbju-
der till att man kliver in i skogen och detta gör att området blir viktigt för rekrea-
tion vilket blir viktigare och viktigare för människor. Likväl kommer området att 
vara viktigt även för den planerade skolan inom den planerade stadsdelen. Då skol-
klasser kan använda skogen i undervisning liksom för lek. Med anledning av detta 
yrkar vi i detta planförslag att denna ”triangel” förblir orörd och lämnas utanför 
exploateringen för det nya området. Detta gynnar alla tillkommande och befintliga 
boende i området.  
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Bergvik 1:101 

När vi köpte vårt hus för ca 1,5 år sedan kollade vi upp kommunens eventuella pla-
ner för området intill vårt hus. Kommunen bekräftade då att det fanns exploate-
ringsplaner för Grundviken men sade samtidigt att de inte planerade att lägga det 
nya området i direkt anslutning till det befintliga villaområdet längs Frykmans väg. 
Kommunen pratade då om ett väl tilltaget grönområde mellan dessa bebyggelser. 
Man menade att detta avstånd skulle vara så väl tilltaget att man skulle slippa pro-
tester och överklagande från Bergviks villaområde. Ett avstånd som nämndes i dis-
kussionen för drygt 1,5 år sedan var upp mot 100 meter. Vi är mycket förvånade 
och oroade över den bild som återfinns i planprogrammet och som nämns tillsam-
mans med ett visst ”respektavstånd”. Avståndet som åskådliggörs i bilden uppfattar 
vi snarare som respektlöst. Vi förväntar oss givetvis att Karlstads kommun håller 
sina löften till sina medborgare. 

Planen för Västkust-området innehåller en mycket liten andel bibehållen skogs-
mark. Detta finner vi mycket förvånande med tanke på att det återfinns mycket fin 
och välanvänd skog i området idag samt att planerna gäller en stadsdel i utkanten 
av Karlstad i skogslandskapet Värmland. Vi anser att kommunen har mycket att 
vinna på att behålla en större del av skogen mellan Bergviks villaområde och 
Grundvikens nybebyggelse än vad som tidigare utlovats. Även det nya området har 
mycket att vinna på att lättillgänglig skog finns tillgänglig. En triangelformad skog 
som ramas in av den föreslagna förbindelsen Bergvik/Grundviken, Bergviks villa-
område och kraftledningen bör bevaras: 

• I ovan nämnda skog återfinns naturskog i form av tallskog på hällmark 
med inblandning av löv. Skogen är belägen i anknytning till skärgård och 
har stått länge utan mänsklig påverkan och erbjuder en enorm tillgång för 
bl a rekreation och friluftsliv. Skogen är öppen och lättillgänglig med 
mycket naturstigar, fylld med naturvärden inte minst i form av skatter som 
svamp, lingon och heltäckande blåbärsris. Att inte spara denna flitigt be-
sökta skog skulle innebära stora försämringar för de boende i det befintliga 
villaområdet, liksom för de som kommer att bo i det nyplanerade området. 
Topografin är varierande och många naturliga lekplatser för barn återfinns 
här. Denna skog utgör också ett naturligt vindskydd för både befintlig och 
ny bebyggelse.  

• För att leva upp till planprogrammets vision om ”ett hållbart bostadsområ-
de med utpräglad naturnära profil” bör även skog, som går att vistas i, ingå 
i detta program. Den skog man planerar att spara utgörs till mycket stor del 
av väldigt blöt skog som inte kan nyttjas av boende inom området och sko-
gen i norr är till stora delar privat vilket troligtvis förklarar dess bevarande 
i denna plan. Parkområden ingår i planen, men skogen erbjuder en mycket 
mer artrik och varierande naturupplevelse än grönområden i form av par-
ker. Enligt en undersökning av Skogsstyrelsen säger åtta av tio svenskar att 
tillgång till skog är viktig för deras livskvalitet. Då man planerar ett håll-
bart bostadsområde bör lättillgänglig och närliggande skog för de boende 
vara en självklar del i planen.  

• Tätortsnära skog har stort fokus på många håll idag. Argumenten rör allt 
från biologisk mångfald, naturupplevelser för närboende, ökad miljöenge-
mang, hälsoaspekter och rekreation. Här spelar tillgängligheten och närhe-
ten till skogen en stor roll. Detta borde man ta större hänsyn till i planpro-
grammet för Grundviken. I skogsstyrelsens nationella strategi för skydd av 
skog anges att tätortsnära skogar är av speciellt intresse för rekreation, fri-
luftsliv och folkbildning. Öppna, lättgångna skogstyper med god sikt är 
särskilt attraktiva. Detta uppfylls av det skogsparti vi föreslår ska sparas. I 
dagens samhälle med allt större krav på den enskilde människan, blir bra 
och varierande möjligheter till rekreation i naturen allt viktigare. Detta 
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borde ligga väl i linje med ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Speciellt vik-
tigt med närhet till skog blir det också då skola planeras inom Grundviken. 
Det finns många fakta som pekar på att närhet till skog i undervisning och 
lek bidrar starkt till barnens fysiska och psykiska utveckling. Det lägger 
också grunden för barnens miljöengagemang och förståelse om hållbar ut-
veckling. Utomhuspedagogik blir också allt viktigare i både förskola och 
grundskola – här krävs närhet till skog. Naturskyddsföreningen jobbar spe-
ciellt med bevarande av tätortsnära skog – ett speciellt program finns i 
Karlstad med fokus på Västkust.  

• Kommunen har låtit Skogsstyrelsen utföra en inventering av naturområden 
inom delar av planområdet. Inventeringen visar på att området som helhet 
är hänsynskrävande. Tyvärr verkar bara en liten del av planområdet ha in-
venterats, vilket gör att andra skyddsvärda skogsområden kan ha förbisetts. 
Här måste man göra en utökad inventering av skogen.  

• För att behålla så mycket orörd skog som möjligt vill vi inte ha en gångväg 
genom detta skogsområde. Detta skulle förstöra känslan av orörd skog och 
dessutom är skogen väldigt öppen och fin och naturliga stigar gör den lät-
tillgänglig utan tillrättalagda vägar. Övriga grönområden inom Grundviken 
erbjuder redan iordningsställd natur, och syftet med skogen ska vara att 
fortfarande få möjlighet till utflykter i orörd natur, samt upplevelser av na-
tur och djurliv. Med minskad areal skog ökar även slitaget på den skog 
som är kvar. Det får negativa konsekvenser inte bara för den biologiska 
mångfalden utan även för möjligheten till rekreation och friluftsliv. Fokus 
på bra gång- och cykelvägar finns ju uttalat tydligt inom bebyggt område 
enligt planprogrammet. Där pekas på naturnära gång- och cykelvägar ge-
nom parkområdet, detta borde räcka.  

Vi ser inte behovet av en bilväg mellan Frykmans väg och Grundviken. Frykmans 
väg är en liten och krokig väg och inte dimensionerad för ökad trafik. Om sam-
manbindning måste ske anser vi att en gång- och cykelväg uppfyller syftet med att 
sammanbinda områdena. En gång- och cykelväg ligger också i linje med kommu-
nens intentioner att minska beroendet av biltrafik. Denna åsikt framfördes även på 
kommunens informationsmöte den 7/5 och på en direkt fråga från kommunen stöd-
de alla närvarande enhälligt detta förslag. Att gå eller cykla till det kommunala ut-
budet inom Grundviken är fullt tillräckligt för de boende längs Frykmans väg och 
hjälper samtidigt till att minska behovet av parkeringsytor i anslutning till t ex den 
planerade busshållplatsen. Minskad genomfartstrafik innebär också mindre risk för 
olyckor i de båda områdena.  

När Mariestad kommun planerade ett nytt villaområde intill ett befintligt radhus-
område lämnades en ca 60 meter bred tät skog och den befintliga skogen komplet-
terades även med nyplanterade träd, för att minska påverkan på den befintliga be-
byggelsen. Istället för ett villaområde planeras i Grundviken en hel stadsdel med bl 
a flervåningshus, varför vi kräver att ett rejält skogsområde sparas som avgränsning 
mot Bergviks villaområde. Då skogen bakom vår fastighet är gles och varierande 
med ett stort siktdjup krävs en väl tilltagen skogsridå för att ge denna skylning.  

Under 60- och 70-talen planerades och byggdes områden i Sverige med alltför hög 
befolkningstäthet på en alltför liten yta. Flera av dessa miljonprogramsområden var 
inte helt lyckade och det vore oturligt om inte Karlstads kommun kunde ta till sig 
av detta i sin iver att skapa ett hundratusenprogram. Vi accepterar Karlstads vision 
att nå 100 000 invånare, men hävdar att det är fel att klämma in uppskattningsvis 
6 000 av dessa på 85 ha i Grundviken. Denna höga befolkningstäthet är svårfören-
lig med kommunens fina ord om en stadsdel i hållbarhetens anda. Vi vill påpeka att 
hållbarhet inte bara är sopsortering, energieffektiva hus och busstrafik. Att avverka 
den befintliga skogen som idag finns inom området är inte hållbart! Vi kräver att 
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kommunen tänker om och minskar antalet planerade lägenheter i Grundviken till 
förmån för den befintliga skogen och ett humanare bostadsområde.  

Vi vet också att ett stort antal familjer önskar bygga egna hus i Karlstad, men sak-
nar bra tomter att göra det på. Samtidigt känner vi till flera småhusföretag som gär-
na skulle vilja få tillgång till tomtmark för att bygga dessa villor. Varför inte till-
mötesgå dessa båda grupper och erbjuda ett större antal villatomter i Grundviken? 

Angående behovsbedömningen för MKB anser vi att kommunen har tagit för lätt 
på flera av aspekterna i denna checklista. Vi ifrågasätter t ex hur kommunen kan 
bedöma att planen bara medför ”till viss del” en negativ effekt för närboende när en 
hel stadsdel planeras i nära anslutning till oss. Dessutom kan kommunen inte ute-
sluta att planen strider mot nationella miljömål då man planerar att skövla skog 
som man inte har inventerat efter nyckelbiotoper och andra naturvärden. Därför vet 
man inte heller om listan över områden med höga naturvärden är fullständig. Vi 
hävdar att checklistan inte är objektivt ifylld och att man missar flera viktiga aspek-
ter.  

Kommentar: Ovanstående yttrande antas syfta till frågan ”Planens negativa inver-
kan på omgivningen i övrigt?” i checklistan, s 5. För boende på Frykmans väg, en-
skilda fastigheter inom planområdet samt boende vid (och i närheten av) Måns-
gården innebär en exploatering av den befintliga skogen en negativ effekt. För des-
sa boende innebär även en exploatering en positiv effekt i och med ökad närhet till 
kommunal service, kollektivtrafik etc. För verksamheter och handel inom Gräsda-
len, Zakrisdal och Bergvik bedöms en förtätning av bostäder inom planområdet 
medföra en positiv effekt, då en större funktionsblandning kan uppstå inom områ-
det i ett litet större perspektiv. Genom en exploatering kan även bättre förbindelser 
för kollektivtrafiken åstadkommas, bättre underlag för service och Vänerstranden 
kan tillgängliggöras för det allmänna friluftslivet. Den samlade bedömningen är 
därför att planen ”till viss del” har en negativ effekt på omgivningen, där de nega-
tiva effekterna framför allt gäller närboende då befintlig natur exploateras.  

Gällande inventering av naturvärden se den samlade kommentaren i slutet av sam-
rådsredogörelsen.  

Vi förväntar oss även att Karlstads kommun fortsätter den dialog med berörda som 
inleddes vid informationsmötet om Grundviken den 7:e maj.  

Bergvik 1:12 

Efter att ha tagit del av samrådshandlingen är vi entusiastiska till planprogrammet 
kring Grundviken. Visionen om att stadsdelen skall ha en utpräglad miljö- och na-
turnära profil är tilltalande och i kombination med en ökad kommunal service, ef-
fektiv kollektivtrafik och det Vänernära läget, innebär detta att nuvarande boende 
på Frykmans väg, Bergvik samt Grundviken kommer erhålla ett attraktivt boende.  

Vi förstår att en badplats behövs för det nya området men menar att både första och 
andra alternativet får problem med parkeringsplatser samt att det ofta blåser kraf-
tigt längst ute på udden. Alternativet att lägga badplatsen längst in i viken mellan 
Grundviken & Zakrisdal torde därför vara det bästa både ur tillgänglighetssynpunkt 
samt ur ren badsäkerhetssynpunkt.  

Den naturnära profilen är en viktig vision för Grundviken och i samrådshandlingen 
kan även läsas att närheten till naturen har en stor betydelse för hälsa och livskvali-
té. Enligt Skogsvårdsstyrelsen är skärgårdsnära skog en tillgång som helst skall be-
varas minst 300 m, något som bör gälla som referensmått vid planering av området. 
Idag finns ett rikt djur- och växtliv i skogsområdet. Vi har både rådjur, älg, räv, ha-
rar och massor av olika fågelarter på och runt vår tomt, varav en del ganska säll-
synta. Det vore ödesdigert om området exploaterades så att detta djurliv försvinner. 
Dessutom är skogsområdet en tillgång för rekreation som erbjuds allmänheten. Vi 
förutsätter att man beaktar detta i vidare planering för att kunna nå målet om att 
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skapa ett område där naturen har ett högt inslag. Just närheten till naturen och lug-
net var anledningen till att vi flyttade hit.  

I samrådshandlingen nämns ”respektavstånd” mellan ny och befintlig bebyggelse 
och att detta behöver studeras närmare. Att kommunen tar områdets storlek på all-
var är bra, vilket borgar för att det även fortsättningsvis kan fungera som lekplats 
för våra barn, rekreation etc. Boverkets modell om att bostadsnära natur bör finnas 
inom 300 meter skulle då också uppfyllas. För att tillgodose dessa behov som finns 
bör avståndet inte understiga 100 meter. 

Bergviks stugförening 

Bergviks stugförening är en förening för de boende längs Frykmans väg. Denna 
skrivelse sammanfattar enskilda berörda fastighetsägares synpunkter på förslaget 
till planprogrammet och har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av stugföre-
ningens styrelse. Vi är väldigt glada att kommunen planerar Grundviken med håll-
barhetsfrågorna i centrum. Vi ser med tillförsikt fram emot ett nyplanerat område 
där planeringen präglas av nytänkande för att tillgodose kommunens invånares för-
väntningar på miljömässig, social och ekonomisk balans. Vi närboende välkomnar 
också den kommunala service i form av skola, barnomsorg, kollektivtrafik etc. som 
nu planeras, vilket säkerligen kommer att göra hela området mer attraktivt.  

Skogen – Bevara skog i områdets västra delar, vilket är nära både befintlig och ny 
bebyggelse. Vi pekar på viktiga avstånd, områden och behov av skog för rekreation 
samt kompletterande inventering.  

De grönområden som planeras i området är mestadels parkliknande områden. Des-
sa är trevliga men kan inte jämställas med naturlig skogsmark. Den skog som läm-
nas ”orörd” är mycket blöt och tillgängligheten blir därför också mycket begränsad 
för allmänheten. Speciellt viktigt att behålla en del av skogen inom Grundviken är 
det också pga att Västkustområdet i stort innehåller en mycket liten del bibehållen 
skogsmark.  

I planprogrammet beskriver man Grundviken som ett hållbart bostadsområde med 
utpräglad naturnära profil där de gröna ytorna ska vara en självklarhet och av olika 
karaktärer. Dock saknas skog att vistas i som en av dessa karaktärer. I området som 
planeras återfinns dessutom idag mycket värdefull och uppskattad naturskog. Hur 
kan man bygga en hållbar stadsdel med tydlig naturprofil utan att inkludera en or-
dentlig naturskog som är tillgänglig för de boende att vistas i? Inkluderas inte 
lättillgänglig skog i planprogrammet riskerar man att visionen för Grundviken som 
ett hållbart område kommer att misstolkas och boende och närboende blir besvikna 
på resultatet. Kommunens uppföljning av Södra Råtorp visar att den främsta anled-
ningen som de boende uppgav till varför man ville flytta till området var närheten 
till skog. Det visas också att det som närboende främst fann negativt var den skog 
de gått miste om samt den minskade avskildheten.  

Bergviks stugförening hänvisar i sitt yttrande till det nationella miljömålet en god 
bebyggd miljö, Boverket, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Argument 
lyfts för bostadsnära natur med avstånd på högst 300 meter från bostäder och sko-
lor. Olika typer av grönområden rekommenderas för den bostadsnära naturen. Vär-
det av den tätortsnära skogen lyfts, där argument för biologisk mångfald och tätor-
ternas grönområden som skydd, bostad eller rastplats för många djur förs fram. 
Skogen erbjuder en mycket mer artrik och varierande naturupplevelse än grönom-
råden i form av parker. Naturen spelar också en viktig roll för folkhälsan och in-
bjuder till fysisk aktivitet.  

Vidare hänvisar Bergviks stugförening i sitt yttrande till Statens folkhälsoinstitut 
med argument för att vistelser i naturen har positiv betydelse för den fysiska och 
psykiska hälsan. Grönområden kan även främja socialt deltagande och interaktion 
mellan människor. Att undvika biltransporter till en skog måste också ligga väl i 
linje med hållbarhetstankarna för Grundviken. Bergviks stugförening hänvisar även 
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till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med argument för att tätortsnära skogar är 
av speciellt intresse för rekreation, friluftsliv och folkbildning. Öppna, lättgångna 
skogstyper med god sikt är särskilt attraktiva. Denna skogstyp återfinns i häll-
markstallskogen i den sydvästra delen av planområdet för Grundviken som också 
gränsar till Bergviks villaområde.  

Enligt en undersökning av Skogsstyrelsen säger åtta av tio svenskar att tillgång till 
skog är viktig för deras livskvalitet. Tre av fyra uppger att de vistas i skogen minst 
en gång i veckan och då framför allt för att promenera eller motionera i tätortsnära 
skog och friluftsmark. Folkhälsoinstitutet säger att det inte räcker med enbart till-
gång till natur, områdena måste också ha rätt kvaliteter och egenskaper för att de 
ska nyttjas. En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att det finns olika 
kvaliteter som avgör vilka grönområden som människor finner attraktiva; det vilda, 
det artrika, det rymliga och det rofyllda är de främsta kvaliteterna. Alla dessa kvali-
teter uppfylls av den lättillgängliga och öppna tallskogen i Grundvikens sydvästra 
del.  

För att behålla så mycket orörd skog som möjligt är vår bestämda åsikt att man inte 
ska planera en tillrättalagd gångväg genom detta nämnda skogsområde. Det skulle 
förstöra känslan av orörd skog och dessutom är skogen väldigt öppen och fin och 
naturliga stigar gör den lättillgänglig utan anlagda vägar. Tillgången på orörd skog 
skulle höja attraktiviteten på bostadsområdet. Fokus på bra cykelvägar kommer en-
ligt planprogrammet att finnas inom bebyggt område på flera håll. Speciellt i park-
området planeras redan denna typ av naturnära gång- och cykelväg.  

Då både skola och barnomsorg planeras i området är det extra viktigt med närhet 
till natur och skog så att barnen har nära anknytning till naturen, både för att leka 
och lära i. Bergviks stugförening hänvisar till folkhälsomål, folkhälsoinstitutet och 
skogsvårdsstyrelsen för att underbygga dessa argument. Öppna, lättgångna skogs-
typer med god sikt är attraktiva för just rekreation och friluftsliv. Dessutom höjer 
mångformighet och variation allmänt upplevelsevärdet liksom block och lågor, 
skrymslen och vrår är värdefulla lekmiljöer för barn. Allt detta återfinns i redan 
nämnda skog.  

Kommunen har låtit Skogsstyrelsen utföra en inventering av naturområden inom 
delar av planområdet. Inventeringen visar på att området som helhet är hänsyns-
krävande. De delar som i inventeringen pekas ut som nyckelbiotoper är enligt 
planprogrammet befriade från bebyggelse och kommunen måste säkerställa att des-
sa områden verkligen förblir oberörda. Tyvärr verkar inte kommunen ta hänsyn till 
de skogsområden som har påtagliga miljövärden och som inom en relativt snar 
framtid genom orördhet kan utvecklas till nyckelbiotoper. Här planeras istället bo-
städer med upp till fem våningar eller fler och tät exploatering. Tyvärr verkar bara 
en liten del av planområdet ha inventerats, vilket gör att andra skyddsvärda skogs-
områden kan ha förbisetts. Här måste kommunen göra en utökad inventering av 
skogen.  

Vi vill även att kommunen presenterar en strategisk miljöbedömning innan plan-
programmet för Grundviken fastställs.  

Kommentar: Enligt 5 kap 18 § i plan- och bygglagen (PBL) ska en miljöbedömning 
av programmet (eller planen) göras om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB). En behovsbedöm-
ning (angående miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning) för planpro-
grammet har gjorts 2008-12-03, reviderad 2009-04-14, där bedömningen är att ett 
genomförande av planprogrammet inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
och en miljöbedömning behöver därför inte göras. Konsekvenserna bedöms kunna 
hanteras i planbeskrivningen i kommande detaljplan-/er.  

Vi vill att man i planeringen bevarar den befintliga skogen i triangeln, mellan Berg-
vik, kraftledningen och nuvarande vägen mellan Frykmans väg och Grundviken, 
samt en korridor längs planområdets gräns söderut (bild finns bifogad i yttrandet). 
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Denna korridors bredd ska vara tillräcklig för att få en skogskänsla samt att bevara 
den skärgårdsnära skogen. Ett alltför litet skogsområde riskerar också att blåsa ner 
vid nästa storm, då jordlagren i området är tunna och vindarna från Kattfjorden är 
friska. Exakt avstånd bör bestämmas i samråd med berörda fastighetsägare.  

Handelsområde – Ingen ytterligare handel söder om ICA Maxi. Förlägg istället yt-
terligare handel i områden planerade för detta: Välsviken och Eriksberg.  

Enligt planprogrammet hänvisar kommunen till ett handelsområde som finns söder 
om Bergviks köpcentrum, ett handelsområde om ca 40 000 kvm, som ”tillåter en 
utveckling av det befintliga handelsområdet”. Det finns anledning att betona att det 
idag inte finns något handelsområde, däremot en välbesökt tallskog som också fun-
gerar som dämpande barriär mellan Bergviks köpcentrum och bostadsområdet 
längs Frykmans väg. Om denna skog ”tillåter en utveckling” eller ”tvingas skövlas 
till förmån för kommersiell stordrift” är en fråga om perspektiv och ordval.  

Det är mycket glädjande att kommunen generellt sett iakttar behov av lummiga 
andrum i form av grönska och bevarade skogsdungar i planprogrammet. Det är 
också mycket tilltalande att man planerar för spännande naturmiljöer insprängda i 
den i övrigt mycket täta bebyggelsen. Det bör dock betonas att detta inte bara bör 
gälla för de nyplanerade områdena i Grundviken, utan att man även arbetar utifrån 
dessa antaganden kontra befintlig bebyggelse på Bergvik. Bevara därför tallskogen 
som en naturlig och avskiljande barriär. Det är den som har hjälpt oss att upprätt-
hålla den unika känslan av naturnära boende trots att vi egentligen har ett omfat-
tande köpcentrum runt husknuten. Också för det nya bostadsområdet bör det ses 
som tilltalande att bevara detta skogsavsnitt och på så vis avskilja snarare än sam-
manbinda bostadsbebyggelsen med Bergviks handelsområde.  

För boende i början av Frykmans väg kommer den föreslagna nya handelsytan in-
nebära att befintlig kraftledningsgata efterföljs av en dominerande handelsbebyg-
gelse. Givet att handeln vänder ”ansiktet” mot den nya huvudgatan och ”baksidan” 
mot befintlig villabebyggelse kommer vi längs Frykmans väg däremellan dessutom 
att få ett lastintag liknande de som finns bakom ICA Maxi idag. Lägg därtill korri-
gering av den markförskjutning som måste anpassas till dagens, då nuvarande han-
del ligger ordentligt nersprängt jämfört med skogens marknivå. Vi vet också hur 
ljudet av fläktar och ljuset av lampor stör. Bevara nuvarande skog så att vi slipper 
få en förfulning av både befintlig och planerad boendemiljö.  

Bergviks köpcentrum har ingen ambition att vara snitsigt och snyggt. En exploate-
ring av området riskerar att innebära en förfulning av såväl nytt som gammalt bo-
endeområde. Satsa hellre på att bevara den unika karaktär av avskildhet som präg-
lar området idag. Ta tillvara det som är bra. Vi ställer oss undrande till hur lämpligt 
det vore att placera K-Rauta, Bauhaus eller någon liknande handel i direkt anslut-
ning till bebyggelse. Denna typ av handel bör förläggas i bättre avsedda handels-
områden där de tunga leveranserna inte stör.  

Bergviks stugförening visar på tidigare erfarenheter där detaljplaner inte följts gäl-
lande skogsridåer och naturområden. Det finns en diskrepans mellan beställande 
tjänstemän och verkställande utförare som oroar. Vilka garantier finns för att planer 
om naturliga andrum av grönska och skogsavsnitt faktiskt ska gå i lås? Vi ser ett 
bevarande av skogen, inom den planerade handelsytan, som en garant för att det 
som hände då, inte ska hända igen. Kommunen uppmanas att vitesförelägga even-
tuella överträdelser av planen, t ex med avseende på otillåten nedtagning av skog.  

Kommentar: Den naturmark som ska bevaras kan säkerställas på olika sätt bero-
ende på vem markägaren är, exempelvis naturmark i detaljplanen (kommunens 
mark), planbestämmelser för kvartersmark (privat mark) eller genom ett exploate-
ringsavtal.  

Hållbarhetsfrågor är inte enkla eftersom det som är ekonomiskt hållbart (somliga 
menar att en ökad handel ingår här) ibland står i motsats till det som är miljömäs-
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sigt hållbart (t ex konsumera mindre, återanvänd, köp kvalité osv). Vi vet att den 
etablerade förståelsen av hållbarhetsbegreppet innebär att alla tre perspektiv (eko-
nomiska, sociala och miljömässiga) måste vara uppfyllda för att något skall kunna 
betecknas som hållbart. Bergviks köpcentrum torde väl ändå vara sinnebilden av 
hållbarhetens motsats. Det är intressant att se hur kommunen så genomgående ar-
betar med hållbarhetsbegreppet när det gäller Grundviken. Att skilja Grundviken 
från Bergviks köpcentrum borde snarare vara ett naturligt sätt att leva upp till tan-
ken om ett bostadsområde med hållbart, naturnära bostadsområde med miljöprofil. 
Att bygga ihop området med Bergviks köpcentrum är en antites. Just ur hållbar-
hetssynpunkt vore det naturligare att låta de boende i det nyplanerade området få 
en paus från Värmlands kommersiella centrum.  

Kommentar: Att ta till vara på det utbud av handel och service som finns i närom-
rådet för den nya stadsdelen, dvs integrera det ”externa” köpcentret med staden, 
bedöms bidra till en hållbar stadsdel. På så sätt kan en funktionsblandning med 
arbetsplatser, bostäder och service uppstå, vilket i sin tur minskar transportbeho-
vet. Även huvudstråket, som binder samman handelsområdet med den nya bebyg-
gelsen och ger ett underlag till snabb och frekvent kollektivtrafik, kan bidra till ett 
minskat transportbehov både för den nya stadsdelen och för intilliggande områden.   

Även i den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg pekas nämnda handelsyta ut 
som ett möjligt exploateringsområde. Kommunen tycks dammsuga kvadratmeter i 
syfte att hitta möjligheter att tillgodose företagens intresse för etablering. Med tan-
ke på de omfattande handelsytor som Eriksberg kommer att erbjuda, samt mot bak-
grund av de ytor som beretts för handel i Välsviken, borde det finnas tillräckligt 
stora ytor att erbjuda intressenter som vill etablera sig varför omnämnda handelsyta 
skulle kunna lämnas i fred. 

På samrådsmötet ställdes frågan: ”Vem ska bo i Grundviken?” Svaret löd: ”Det 
finns ett stort intresse bland byggbolag att etablera sig och att bygga bostäder.” Är 
det svar på frågan? På samma sätt kan man fråga vidare: Vem ska handla alla varor 
i de nyetablerade affärerna och handelskedjorna? Svaret tycks vara att det finns 
många företag som står på kö för att etablera sig. Men är också det svar på frågan? 
Kommunen ser dessa etableringar som ett sätt att göra Karlstad till en mer attraktiv 
stad att leva i. Men gör inte alla kommuner så här? Kämpar för en mer attraktiv 
kommun så att fler ska vlija leva, handla och bo i just deras kommun. I denna på-
gående tävling måste man se att befolkningen trots allt är begränsad, ingen vill ha 
vare sig tomma bostäder eller tomma handelsytor. Man borde vara mycket försiktig 
med att förstöra de attraktiva boendeaspekter som vi nu har i kommunen, bl a på 
Frykmans väg, och inte bara fokusera på vad som saknas t ex en handelsaktör.  

Strandskydd – Bevara strandskyddet för att säkerställa allmänhetens tillträde och 
bevarande av dagens naturmiljö.  

Vi ser mycket positivt på att området på udden bevaras som naturområde. Vi är 
dock tveksamma till förslaget om att upphäva strandskyddet. En sådan åtgärd skul-
le innebära att rätten till strandområdet för allmänheten skulle fråntas. Med tanke 
på regeringens förslag om ändringar i strandskyddet där målet är att begränsa ny-
byggnation i områden som redan har exploaterats i hög utsträckning, så menar vi 
att strandskyddet mellan Bergvik och Zakrisdal bör vara kvar. Upphävt strand-
skydd för hela Västkustområdet skulle vara ödesdigert för kommunens invånare. 

Vi vill poängtera att strandskyddet också har till uppgift att skydda och bevara na-
turen i strandnära områden, och alltså inte bara bereda människor tillträde till 
stranden. Vi anser också att kommunen bör värna om den skärgårdsskog som finns 
i området och följa den rekommendation som Naturvårdverket och Skogsstyrelsen 
ger om att bevara minst 300 meter vid exploatering.  

Badplats – Etablera eventuell badplats strax väster om piren i Grundviken. Där 
finns förutsättningar för varaktig strand och enkelt tillträde.  
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Vid en eventuell exploatering av Grundviken har vi förståelse för att det bör finnas 
möjligheter till bad. Av de två alternativ som kommunen presenterat så är vår be-
stämda uppfattning att det södra förslaget är det som känns mest naturligt. I denna 
skyddade vik finns sedan tidigare en fin botten som lämpar sig för bad. Det södra 
förslaget kan också enklare göras tillgängligt för t ex rörelsehindrade personer med 
parkeringsmöjligheter och anslutning till väg. En badplats som anordnas nära be-
fintlig bebyggelse, såsom i planprogrammets andra förslag, skulle anses som 
störande för närliggande fastigheter. En ökad trafik på Frykmans väg skulle också 
genereras vilket också innebär ökad trafikfara för boende, inte minst alla barn. 
Frykmans väg är inte heller dimensionerad eller lämpad för mer trafik.  

Kattfjorden – Skydda Kattfjorden mot föroreningar. Markarbeten i närhet av kon-
taminerade sediment och översvämningsrisker riskerar utgöra stor miljöfara. Utred 
dessa risker innan vidare planering av området.  

Kommentar: Utredningar gällande föroreningar i mark eller sediment kommer att 
utföras under detaljplaneprocessen. Till viss del har dessa redan påbörjats under 
arbetet med planprogrammet, där provtagningar har gjorts i Grundviksbäcken.  

Kattfjorden är klassat som vattenskyddsområde enligt EU:s vattendirektiv och är 
vattentäkt för Karlstad. Den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen pekar på 
risker för översvämningar. Var 20:e år riskerar stora delar av det planerade området 
vid Grundviken att stå under vatten då det är beläget i mycket låglänt terräng. Att 
planera för ytterligare bebyggelse inom en riskzon för översvämning riskerar att 
medföra mycket stora kostnader för samhället. Dessutom riskerar Kattfjorden och 
därmed Karlstads vattentäkt att kontamineras med bakterier och andra föroreningar 
då avloppen från området översvämmas.  

Kommentar: I förslaget till planprogram redovisas den beräknade 100-årsnivån i 
slutet av detta sekel, där hänsyn tagits till beräknade klimatförändringar. Till stor 
del är det park- och naturområden som ligger lågt, men även till viss del den pla-
nerade bebyggelsen. Det är dock inte några stora bebyggelseområden det handlar 
om, som riskerar att översvämmas. Den ovan nämnda 20-årsnivån ligger lägre än 
den beräknade 100-årsnivån för slutet av detta sekel och omfattar därmed mindre 
bebyggelseområden. Se även kommentar till teknik- och fastighetsnämndens ytt-
rande. Avloppssystemen ska utformas så att risken för bräddningar till Vänerns 
minimeras.  

Enligt kommunen (miljökontoret) får inte heller utfyllnad ske på naturmark, vilket 
sannolikt är mycket klokt speciellt i området längs Grundviksbäcken och vid dess 
utlopp till Grundviken. Att belasta marken med utfyllnadsmassor riskerar att frigö-
ra de metaller, lösningsmedel och andra miljöfarliga ämnen som finns i förhöjda 
halter i bäcksedimenten. Vad som finns i sedimenten i viken vid Grundviken kan 
man bara spekulera kring, men att belasta eller gräva i mark i anslutning till vattnet 
kan få förödande miljöeffekter.  

Vi är oroliga för de effekter som en byggnation av Grundviken kan medföra på så-
väl växt och djurliv i Kattfjorden som på Karlstads vattentäkt och uppmanar kom-
munen till stor försiktighet i planeringen av Grundviken. Kommunen bör omgåen-
de öka sina kunskaper om vilka föroreningar som finns i bottensedimenten i själva 
Grundviken och vilka effekter dessa kan ha på miljön genom att genomföra en mil-
jökonsekvensbeskrivning, MKB, innan planprogrammet antas. Annars riskerar man 
att kraftigt öka kostnaderna för projektet genom att tvingas till sena förändringar av 
planerna.  

Kommunen bör också undersöka möjligheterna att minimera effekterna av läckage 
av miljöfarliga tungmetaller, lösningsmedel mm från Grundviksbäcken.  

Kommentar: Provtagningar gällande föroreningar i Grundviksbäcken har påbör-
jats. En dagvattenutredning har även utförts för att undersöka hur de befintliga 
föroreningarna kan tas om hand, genom bl a reningsdammar och oförändrade flö-
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den, innan dagvattnet når Kattfjorden. Vid bedömningen att kompletterande prov-
tagningar eller andra utredningar behöver göras gällande föroreningar i bottense-
dimenten i viken så kommer detta att utföras under detaljplaneprocessen eller i 
samband med tillstånd enligt miljöbalken. Bedömningen har gjorts att en miljökon-
sekvensbeskrivning inte behöver upprättas för planen, utan konsekvenserna kan 
behandlas i konsekvensbeskrivningen till kommande detaljplan. Om tillstånd enligt 
miljöbalken blir aktuellt kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas en-
ligt denna lagstiftnings krav.  

Exploateringsgrad – En lägre exploateringsgrad ger ett humanare och mer hållbart 
Grundviken. Marknära boende ger mer naturnära livsstil.  

De planerade 1700 lägenheterna i bl a 5-6 våningshus kommer att befolkas av giss-
ningsvis 6000 personer, vilket kommer att göra Grundviken till den näst mest be-
folkade stadsdelen i Karlstad efter Kronoparken. Detta på en relativt liten yta (85 
ha), vilket riskerar att medföra stordrift och otrivsamhet. Hur stämmer denna täta 
exploatering ihop med tankarna om ett hållbart samhälle? Under senare år har 
Karlstads kommun haft stort fokus på att öka antalet boenden inom kommunen och 
störst fokus har lägenheter fått. Men är det verkligen lägenheter som efterfrågas? 

Vi har varit i kontakt med ett flertal småhustillverkare verksamma i Karlstad och 
får ett enhälligt svar att dessa har starka önskemål om att få bygga enfamiljshus i 
Grundviken. Vissa uppger tom att de kan ha möjligheter att bekosta delar av infra-
strukturen, såsom vägar och VA-system.  

Vi uppmanar kommunen att minska den planerade befolkningstätheten i Grundvi-
ken och att istället för 5-6 våningshus kraftigt öka de attraktiva enfamiljshusens in-
blandning och att allmänt planera för marknära bebyggelse. Om högre hus ändå 
planeras bör dessa förläggas i områdets östra delar för att undvika skuggning av 
kvällssolen från väster. Lägre bebyggelse bör också ligga mer i linje med kommu-
nens intentioner om naturnära boende.  

Vilken målgrupp av boende söker man till Grundviken? Unga vill förmodligen bo 
närmare city och universitetet. Äldre söker sannolikt inte den täta stadsliknande 
bebyggelsen, åtminstone inte så långt från city. Barnfamiljer förmodar vi är den 
stora målgruppen och då tror vi att en- och flerfamiljshus på max 2 våningar är det 
som det stora flertalet eftersöker. En- och flerfamiljshus på max 2 våningar tror vi 
också skulle ge de största förutsättningarna att skapa ett av kommunens attraktivas-
te områden och samtidigt ge möjlighet att bygga en stadsdel med en utpräglad mil-
jö- och naturnära profil.  

Trafik – Minska behovet av biltrafik och sammanbind Grundviken med Frykmans 
väg endast med gång- och cykelväg.  

I programförslaget föreslås att Frykmans väg sammanbinds med det planerade 
vägnätet inom Grundviken. Vi ser gärna att sammanbindning sker, men då Grund-
viken planeras för minskad trafik och med hållbarhet i fokus så föreslår vi att sam-
manbindningen sker med en gång- och cykelväg. Denna åsikt framfördes även på 
kommunens informationsmöte på en direkt fråga från kommunen och där de närva-
rande (ca 75) enhälligt stödde detta förslag. Att gå eller cykla till det kommunala 
utbudet inom Grundviken är fullt tillräckligt för de boende längs Frykmans väg och 
hjälper samtidigt till att minska behovet av parkeringsytor i anslutning till t ex 
busshållplatsen. Genom att endast tillåta gång- och cykeltrafik minskar samtidigt 
genomfarten av bilar och annan trafik på den mycket smala och krokiga Frykmans 
väg, som långt ifrån är dimensionerad för ökad trafik. Minskad genomfartstrafik 
innebär också mindre risk för olyckor i de båda områdena.  

Kraftledningen – Skyl kraftledningen med en rejält tilltagen trädridå, då den an-
nars förfular hela Grundviken.  

Vi delar kommunens uppfattning att det hade varit önskvärt att gräva ned kraftled-
ningen, men inser i likhet med kommunen att det är orimligt att låta kommunens 
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invånare stå för den höga kostnaden detta skulle medföra. Vi håller med kommu-
nen att det bör finnas en trädridå längs kraftledningen av estetiska skäl. Då det idag 
redan finns ett ca 30 m brett trädlöst område bredvid själva kraftledningen, uppma-
nar vi kommunen att planera för ytterligare ca 30 m trädridå. En alltför smal trädri-
då ger inte den skylning som är avsikten och riskerar även att blåsa ner vid nästa 
storm. Den förfulning som kraftledningen utgör kan göra ny bebyggelse mindre at-
traktiv. I kommunens plan kommer dessutom ett stort antal lägenheter att påverkas 
negativt av kraftledningens närhet.  

Kommentar: Enligt kommunens ortofoton från 2008 finns det befintliga träd inom 
den skyddszon på 35 meter som lämnats intill kraftledningen. Kraftledningsgatans 
utformning kräver särskilda studier under planprocessen.  

Planprogrammet anger ytor för nya bebyggelseområden, däremot anger det inte 
exakt placering av byggnader. Närhet till kraftledningen och utformning av miljön 
utanför byggnaderna ska studeras närmare i detaljplaneskedet och kan variera i 
området.  

Samrådsgrupp – Etablera en samrådsgrupp för kontinuerlig dialog med närboende 
med flera för att öka delaktigheten och därmed göra planprocessen mer effektiv.  

För att underlätta en fortsatt dialog mellan kommunen och intressenter kring 
Grundviken föreslår vi att en samrådsgrupp etableras med kontinuerligt inplanera-
de möten. Vi hoppas och tror att ett sådant kontinuerligt arbete kan minimera ris-
kerna för protester och senare överklaganden, vilket ger en snabb och kostnadsef-
fektiv process. Vi föreslår att Bergviks stugförening (genom fullmakt från berörda 
fastighetsägare) finns representerade i denna samrådsgrupp.  

Samlad kommentar till boende på Frykmans väg 

Ovanstående yttranden från boende på Frykmans väg (som ej har kommenterats 
direkt) kommenteras nedan under respektive rubrik.  

Exploateringsgrad 

Visionen för Grundviken är att ”erbjuda attraktiva bostadsområden med en blan-
dad bebyggelse, gärna med varierande upplåtelseformer och hustyper, som lockar 
en blandad befolkning och möjliggör ett kvarboende inom området.” För att få en 
mångfald bland invånarna i Grundviken, dvs människor med olika typer av famil-
jesammansättningar, i olika åldrar, av olika ursprung, med olika ekonomiska för-
utsättningar, som befinner sig i olika skeden i livet osv, behöver Grundviken även 
erbjuda en mångfald i boendealternativ. Detta innebär att det inom området bör 
finnas hustyper av olika karaktär, storlek, höjd och upplåtelseform.  

De västra delarna av Karlstad innehåller redan stor andel villor i Hagalund, Gus-
tavsberg, Hultsberg, Henstad, Bergviks villaområde och Zakrisdalsudden, där 
både Bergviks villaområde och Zakrisdalsudden ligger i direkt anslutning till det 
aktuella planområdet. Lägenheter finns inom Gruvlyckan, Ulleberg och Bellevue. 
För att uppnå en blandad bebyggelse inom Karlstads västra delar behöver därför 
Grundviken komplettera den relativt stora andelen befintliga villor med annan typ 
av bebyggelse, t ex radhus, mindre flerfamiljshus osv.  

Planprogrammet föreslår en exploatering av området med ca 1 600 bostäder. Vid 
en jämförelse (statistik från 2008) med andra stadsdelar i Karlstad framgår att an-
tal personer per bostad i snitt är ca 1,9, där exempelvis Herrhagen och Rud ligger 
på 1,6 pers/bostad medan Hultsberg/Henstad ligger på 2,9 pers/bostad. Norr-
strand som innehåller en blandning av både större och mindre flerfamiljshus samt 
villor har en befolkningstäthet på 1,5 pers/bostad. En jämförelse för hela Karlstads 
kommun ger ett genomsnitt på 1,9 pers/bostad. Eftersom visionen för Grundviken 
är att det ska finnas en variation av bebyggelse och hustyper bör man här kunna 
räkna med en befolkningstäthet på 2,0 personer per bostad. Detta skulle innebära 
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att när hela området är utbyggt kommer det att finnas ca 3 200 invånare i Grund-
viken.  

En jämförelse (statistik från 2008) med antal personer per hektar för olika stadsde-
lar i Karlstad visar istället att befolkningstätheten är hög i Herrhagen (91 pers/ha) 
och Kvarnberget (81 pers/ha), men låg i exempelvis Färjestad (22 pers/ha) och 
Romstad/Strand (23 pers/ha). I stadsdelen Rud finns det 52 pers/ha och i Krono-
parken 37 pers/ha. Vid ett antagande enligt ovanstående stycke kommer det att fin-
nas ca 3 200 invånare i Grundviken, vilket skulle ge en täthet på 36 pers/ha.  

Den stadsmässiga bebyggelsen i Grundviken föreslås vara koncentrerad kring ett 
huvudstråk med trädplanteringar samt separat gång- och cykelväg längs stråket. 
Bebyggelsen föreslås rymma ca 800 bostäder i 5-6 våningar plus vissa verksamhe-
ter. Trafikmängden bedöms bli ca 4 200 fordon/dygn i nord-sydlig riktning, enligt 
utförd trafikstudie (2009-11-24). Vid den östra entrén förväntas dock trafikmäng-
den bli mycket högre. Vid en jämförelse av ungefär samma yta kring Rudsvägen på 
Norrstrand, så ger ett antagande av 100 kvm per bostad (samma som för Grundvi-
ken) ungefär 600 bostäder plus Konsum, Ica och Statoil. Här är bebyggelsen i 3-6 
våningar och trafikmängden på denna väg är 5 500 fordon/dygn. Dessa båda gator 
med intilliggande kvarter är därför jämförbara ur flera aspekter, även om utform-
ningen kan variera.  

Visionen om hållbarhet rymmer även aspekten en effektiv resursanvändning, dvs 
istället för att staden breder ut sig för mycket bör möjligheten att förtäta i områden 
där befintlig struktur av vägar, teknisk försörjning, kollektivtrafik etc kan nyttjas 
eller förbättras tas till vara. Generellt sett är det svårare att bevara terräng och 
natur vid byggnation av låg bebyggelse som exempelvis villor, då terränganpass-
ning av enbostadshus innebär stora begränsningar i val av hustyp. Enskilda träd-
gårdar och bilparkeringar innebär dessutom ofta plansprängning eller att den be-
fintliga naturen ersätts med kulturväxter.  

Trafik 

Anslutningsvägen mellan Bergvik och Grundviken är förlagd till en befintlig liten 
grusväg. En anslutningsväg mellan de båda områdena är viktig ur säkerhetssyn-
punkt, då det idag endast finns en tillfart till det befintliga villaområdet. En anslut-
ning möjliggör dessutom för boende i det befintliga villaområdet att nyttja utbud 
och service inom den nya stadsdelen. I framtiden kan t ex barnomsorg, grundskola, 
biblioteksfilial, fritidsgård, kollektivtrafik, badplats, hamn och större parkstråk 
med lek- och idrottsytor finnas i Grundviken. Även om ambitionen är att minska 
bilberoendet bör det fortfarande vara möjligt att kunna nå dessa platser utan att 
behöva köra långa omvägar med bilen. Kopplingen mot huvudstråket inom Grund-
viken erbjuder även boende i Bergviks villaområde en genare anslutning mot Zak-
risdal och Skoghallsvägen.  

I den trafikstudie som gjorts för Grundviken bedöms det vara fördelaktigt med en 
mindre lokalgata som kopplar samman områdena och ger de boende i det befintli-
ga villaområdet god tillgänglighet till Grundvikens centrum och skola. En sådan 
lokalgata förväntas inte ge upphov till genomfartstrafik utan bedöms endast vara 
intressant att nyttja för dem som är bosatta i området. Lokalgatan kan dock leda 
till omfördelning av den lokala trafiken inom villaområdet beroende på ändrade 
målpunkter.  

Natur 

Karlstads kommun har tidigare tagit ställning, både i översiktsplanen för Karlstads 
kommun (2006) samt i den fördjupade översiktsplanen avseende Västkust (2007), 
till att Grundviken är ett område för stadsutveckling, där ambitionen är att bygga 
en attraktiv stadsdel. Se även kommentar till Naturskyddsföreningens yttrande. Ett 
ställningstagande att utveckla området till en stadsdel innebär att naturen och den 
skog som finns i området idag kommer att påverkas.  
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En översiktlig inventering av naturen inom hela planområdet har gjorts av kom-
munens naturvårdshandläggare. I den södra delen av planområdet identifierades 
då områden av sump-/strandskogskaraktär som var möjliga nyckelbiotoper. Kom-
munen beställde därför en inventering av dessa sumpskogsområden av Skogssty-
relsen, där delar av dessa områden sedan har klassats som nyckelbiotoper. Utöver 
dessa sumpskogsområden pekades, vid kommunens översiktliga inventering, även 
andra delar av höga naturvärden ut. Dessa finns beskrivna i förslaget till planpro-
gram och bestod av åkerholmar i det öppna landskapet längs Grundviksbäcken 
samt delar av hällmarkstallskogen i norr.  

Visionen för Grundviken är att den nya stadsdelen ska få en naturnära profil och 
områden med höga natur- och kulturvärden ska integreras i stadsdelen. Bostads-
nära grönytor ska vara en självklarhet och olika karaktärer av grönområden ska 
finnas för att tillmötesgå olika behov av rekreation och rörelse. Vid en utveckling 
av området till en ny stadsdel kommer dock inte något större skogsområde att fin-
nas kvar. För rekreation i stora skogsområden finns Skutberget, Sörmon och I2-
skogen inom relativt nära avstånd från planområdet.  

Det föreslagna parkstråket inom området är relativt stort och kan tillföra grönska 
av andra karaktärer än vad som finns i området idag. Parkstråket bör dock inte 
tolkas som att hela området ska iordningsställas som ”stadsparkskaraktär”. Par-
ken bör delas in i mindre ”rum” och en stor variation av karaktärer ska eftersträ-
vas. Här finns möjligheten att förädla de landskapskaraktärer som finns, t ex öppen 
hag- och odlingsmark med odlingslotter kring Grundviken gård, mindre skogs-
dungar eller åkerholmar, öppna dammar och vattenspeglar vid bäcken, vild karak-
tär i nyckelbiotopen samt även mer iordningsställd park med hög skötsel. Den mer 
iordningsställda parken bör förslagsvis anordnas i anslutning till huvudstråket och 
bidra till den stadsmässiga karaktären.  

Utöver det föreslagna parkstråket finns mindre områden av mer skogskaraktär; 
udden samt delar av hällmarkstallskogen i områdets norra delar. Eftersom bra 
förutsättningar med uppvuxen grönska finns i området ska noggranna studier gö-
ras under planprocessen över möjligheterna att även till viss del spara befintlig 
vegetation bland bebyggelsen. För boende ”mitt i” Bergviks villaområde blir dock 
avståndet relativt långt till närmsta grönområde. Flertalet synpunkter har inkom-
mit med önskemål att spara natur i den triangel som bildas mellan Bergviks villa-
område, kraftledningsgatan och den befintliga grusväg som förbinder Bergvik och 
Grundviken, med argumenten att denna skog är kuperad och trevlig att vistas i 
samt används för att plocka lingon, svamp mm. Planprogrammet justeras så att de-
lar av denna triangel sparas som naturområde. Argument läggs även fram för att 
denna triangel med skog skulle kunna nyttjas av den planerade skolan i området. 
En skola bör dock placeras mer centralt i området i nära anslutning till huvudstrå-
ket för kollektivtrafik. Vid en sådan lokalisering får skolan dessutom tillgång till 
parkstråket med dess natur- och upplevelsevärden, dagvattenhantering samt ytor 
för lek och spontanidrott. Det finns dock inget som hindrar att även ovan nämnda 
triangel används för utflykter samt utomhuspedagogik.  

Det prickade promenadstråket i samrådshandlingen visar sträckningen av gröna 
promenadstråk, som binder ihop grönområden samt bildar gröna länkar genom 
bebyggelsen. Det skulle kunna ersätta det motionsspår som tidigare har funnits i 
området. Ett sådant grönt gångstråk föreslås vara mellan Bergviks villaområde 
och nytillkommande bebyggelse i Grundviken. Stråket kan variera i bredd och ut-
formning, men ett exakt avstånd mellan befintlig och ny bebyggelse är för tidigt i 
processen att avgöra. Ett sådant avstånd bör studeras närmare i samband med att 
utformning och placering av ny bebyggelse diskuteras mer i detalj. Det föreslagna 
gångstråket sammanfaller även med ovan kommenterade triangel, där delar av na-
turen kommer att sparas. Ett gångstråk för det rörliga friluftslivet planeras längs 
Vänerns strand från udden i Grundviken ner mot Zakrisdal och Göteborgsudden. 
Gångstråket bör rikta sig till rekreation och utformas som en ”vandringsled” sna-



38 Samrådsredogörelse Planprogram för Grundviken 

 
rare än en gång- och cykelväg. Då en fortsättning av detta gångstråk inte är möjlig 
genom Bergviks villaområde föreslås istället att stråket leds upp mellan befintlig 
och ny bebyggelse, för att på sikt kunna ledas vidare mot Bergviks udde och Skut-
berget, eller tillbaka ner mot parkstråket inom Grundviken. Promenadstråket ska 
slingra sig fram i terrängen och beläggas med exempelvis stenmjöl. Detta gång-
stråk är inte jämförbart med den föreslagna gång- och cykelvägen genom park-
stråket, som framför allt ska erbjuda en gen och attraktiv väg in mot centrum för 
cyklister. Denna cykelväg bör dessutom vara både asfalterad och belyst.  

Strandskydd 

Det finns inget förslag att upphäva strandskyddet för hela Västkustområdet. För-
slaget är att strandskyddet upphävs för de delar där byggnation föreslås, för om-
råden med naturmark skulle strandskyddet ligga kvar. Se även kommentar till läns-
styrelsens yttrande.  

Badplats 

Den i samrådshandlingen föreslagna badplatsen vid gräsytan tas bort ur planpro-
grammet, eftersom den ligger nära befintlig bebyggelse och bedöms vara olämplig 
med tanke på tillgänglighet och parkeringsytor i naturområdet. Platsen samman-
faller dessutom med ett fast fiskeredskap för yrkesfiskarna vid Lillängshamnens 
fiskrökeri, se kommentar till detta yttrande.  

Det andra alternativet, längst söderut på udden, ligger kvar i planprogrammet. För 
att kunna anordna en badplats här ska en grundlig undersökning av vattnets kvali-
tet göras, se miljönämndens yttrande. Denna badplats ska främst erbjuda boende i 
närområdet en möjlighet att bada i Vänern, avsikten är inte att denna badplats ska 
konkurrera med befintlig badplats på Skutberget.  

I de inkomna yttrandena finns förslag på ett tredje alternativ för badplats. Detta 
förslag är lokaliserat längst in i viken mellan Grundviken och Zakrisdal. På grund 
av nyckelbiotoperna och ålproduktionen (se kommentar till Tain Swedish Property 
AB) i viken bedöms inte detta förslag vara lämpligt. Vattnet inne i viken är dessut-
om mycket grunt och tätt bevuxet av vass, vilket gör att vattnet är syrefattigt och 
har dålig cirkulation.   

Handelsområde 

Den föreslagna handelsytan skapar en möjlighet för en utveckling av Bergviks 
köpcentrum. Eftersom osäkerhet råder kring komplettering och utbyggnad av han-
del i Bergviksområdet i ett lite större perspektiv samt eventuell flytt av E18 ändras 
den föreslagna handelsytan till handel/kontor/bostäder. Det är viktigt att huvud-
stråket genom Grundviken ges en bra koppling mot handelsområdet där den före-
slagna ytan är viktig för att knyta samman det storskaliga handelsområdet med den 
nya stadsmässiga strukturen. Utformningen av denna yta bör fungera som en över-
gång mellan de olika karaktärerna. Se även kommentar till yttrande från Bergviks 
Köpcenter HB.  

Under planprocessen är det viktigt att mötet mellan den befintliga bebyggelsen och 
denna yta för handel/kontor/bostäder samt eventuella störningar studeras i detalj.  

Samrådsgrupp 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20 § ska kommunen, när ett förslag till de-
taljplan upprättas, samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kom-
muner som berörs av förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster 
och boende som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget ska beredas tillfälle för 
samråd.  

Innan detaljplanen antas, ska kommunen ställa ut planförslaget under minst tre 
veckor, enligt PBL 5 kap 23 §.  
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Utöver ovanstående har kommunen bjudit in till exploatörssamverkan i samband 
med att detaljplanen arbetas fram. Syftet med exploatörssamverkan är dels att vi-
sionen för området ska förankras i ett tidigt skede, dels att ta till vara den kunskap 
och erfarenhet som exploatörerna besitter redan i planskedet.  

Flertalet grannar och fastighetsägare som angränsar till planområdet har dessut-
om inkommit med önskemål om att aktivt få delta i planeringen av den nya stadsde-
len. Diskussion pågår inom kommunen för hur en sådan dialog skulle kunna ta 
form, eftersom det är en stor och varierad grupp. Gruppen består av flertalet en-
skilda villaägare, enskilda företag, ett stort handelscentrum samt större fastighets-
ägare som utvecklar/vill utveckla sina områden.  

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2009-11-30 av stadsbyggnadsarkitekt Maria Lindström.  
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