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PLANPROGRAM
Detaljplanearbetet kan om så bedöms nödvändigt inledas med att ett planprogram upprättas. Ett program 
kan många gånger vara en förutsättning för att ett planarbete ska kunna bedrivas effektivt och underlätta 
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att lämna synpunkter på förslaget, ”tycka till”. Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissin-
stanser, föreningar samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Planprogrammet har även 
funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadrummet på stadsbiblioteket och på 
kommunens hemsida under samrådstiden. Skyltar har suttit uppe längs planområdet, två på vardera sida 
om älven med information om att planarbetet med brygganläggningar pågår. Informationsmöten hölls via 
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välkomna att delta, ställa frågor och ta del av en presentation av förslaget. Cirka 40 personer deltog digitalt 
på mötet den 25 augusti och cirka 25 på mötet den 27 augusti. Minnesanteckningar från mötena bifogas 
samrådsredogörelsen. Därefter reviderade kommunen förslaget efter inkomna synpunkter. 
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Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att pröva möjligheterna för nya samordnade brygganläggningar längs 
Klarälven på Romstad respektive Sommarro. Planprogrammet visar på olika möjliga brygglokalise-
ringar och ska även fungera som underlag vid kommande detaljplaneskedet i området. 

I kartan, på sidan intill, visas 14 olika lägen som förslås för bryggor. För vissa av lägena finns bryg-
gor idag, som föreslås bekräftas i kommande detaljplaneläggning. Andra brygglägen är nya. Utifrån 
platsen med de specifika förutsättningar som finns där, geoteknik mm föreslås vissa lägen utvecklas 
mer och andra kan vara som idag. Det föreslås båtbryggor, bryggor för angöring med vistelsevärde 
och båtbussbryggor i planområdet.

Det är mindre bryggor som föreslås, bryggor för de närboendes fritidsbehov och bryggor för den 
breda allmänheten. Alla bryggor i området är öppna och till för allmänheten. Att brygglägena är 
någorlunda jämnt fördelade inom området, har också eftersträvats i lokaliseringsutredningen. 

Planprogrammet med lokaliseringsförslagen är översiktliga. Den mer exakta placeringen och be-
stämmelserna för respektive läge kommer ske i den kommande detaljplaneringsfasen, där mer om 
utformning och detaljer av bryggorna kommer beskrivas.

Karlstads älvstränder ska vara tillgängliga för Karlstadsborna, för att bidra till en hållbar utveckling. 
Kommunens vision är att det ska finnas bryggor utmed Romstads och Sommaros stränder. Klaräl-
ven är något av en identitet och en stolthet för Karlstadsborna. Det är viktigt att utgå från Klaräl-
vens naturliga förutsättningar och arbeta utifrån dessa. Den geotekniska situation i området och hur 
Klarälven fungerar har därför tagits stor hänsyn till. Andra frågor som varit viktiga att utgå från är 
områdets naturvärden, kulturvärden, stadsbildsfrågor mm. I planprogrammet ges en sammanväg-
ning av intressena i området. Det finns en stor efterfrågan och önskan om båtplatser i området. 
Planprogrammet föreslår båtplatser men behovet kan vara större än vad området kan erbjuda. Det 
påkallar att den småbåtshamn som finns planlagd i detaljplanen för Kartberget, snarast bör byggas. 

I den efterföljande detaljplanearbetet kommer det bland annat att utredas vidare kring möjligheten 
att tillskapa flera båtplaster för mindre fritidsbåtar inom programområdet. 
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Inledning
BAKGRUND 
Det har tidigare byggts ett stort antal privata enskilda bryggor utefter Klarälvens stränder. De allra 
flesta har byggts utan tillstånd från kommunen, utan strandskyddsdispens och på platser där det 
enligt gällande detaljplaner är ”öppet vatten” och där sådana anläggningar inte får byggas. Det finns 
dessutom en stor efterfrågan på båtplatser i Romstad och i Sommarro. Speciellt eftersom kom-
munen under 2012 genomfört en inventering i området, vilket ledde till ett borttagande av olovliga 
bryggor. Borttagandet skedde främst under 2017-2018, huvudsakligen av ägarna själva efter begäran 
från kommunen. Ett fåtal bryggor med okänd ägare plockades bort av kommunen. Nu med detta 
uppdrag inleds arbetet med att möjliggöra samordnade brygganläggningar som är förenliga med 
lagstiftningen och geotekniken i området mm. På detta sätt tillmötesgås efterfrågan på bryggor och 
samtidigt ökas allmänhetens tillgänglighet till vattnet och älvstränderna.

SYFTE
Planprogrammets syfte är att pröva möjligheterna för nya samordnade brygganläggningar 
längs Klarälven på Romstad respektive Sommarro. Planprogrammet visar på olika möjliga 
brygglokaliseringar och ska även fungera som underlag vid kommande detaljplaneskedet i området.

AVGRÄNSNING
Programområdet är beläget i Klarälvsområdet mellan Romstad och Sommarro. Området utgår från 
Klaraviksbron i norr och sträckan på Romstadssidan är 1,6 km lång respektive 1,3 km lång på Som-
marrosidan. De blå linjerna, i bilden nedan, visar det övergripande programområdet. 

PLANUPPDRAG
Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2017-10-18 § 22 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, att göra 
erforderliga planändringar för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro. Plan-
arbetet inleds med ett planprogram som kartlägger de övergripande förutsättningarna och utgångs-
punkterna samt prövar olika brygglokaliseringar, inför den kommande detaljplanen i området.  

Geografisk avgränsning för planuppdraget.
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I bilden visas Kartbergsbron, hur den kommer 
samplaneras med både befintliga områden och den nya 
stadsdelen Jakobsberg. Illustrationen är hämtad från 
samrådet och en bearbetning av den pågår.

Del av plankartan för Kartberget där småbåts-
hamnen och vägreservat för Kartbergsbron framgår.  
Området ligger direkt söder om Dalagatan på 
Romstad. 

HUVUDDRAG
Inom programområdet föreslås 14 brygglägen för mindre bryggor för allmänhetens fritidsbehov 
samt deras möjlighet att komma till vattnet. På vissa av de föreslagna lägena finns bryggor idag, an-
dra lägen är helt nya. En del av de mindre lägena som finns kan ev utvecklas till en båtplatsbrygga. 
Det föreslås bryggor att kunna vistas på, att göra tillfällig angöring vid och båtplatsbryggor. Där 
båtplatsbryggor föreslås bör även vistelsemöjligheter gå att kombinera. Bryggorna ska vara öppna 
för allmänheten. 

PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA PLANERING I NÄRHETEN
Söder om Romstad finns en detaljplan för Kartberget där det planeras för en ny bro över älven, 
Kartbergsbron. Denna kommer bli en viktig länk i samband med utbyggnaden av den nya stads-
delen Jakobsberg. En stor del av området mellan Romstad och Kartberget utgörs av trafikområde 
- reservat för väg och bro. I anslutning till brofästet ges rätt att anlägga en småbåtshamn med en 
mindre parkering till hamnen för besökare i anslutning till Dalagatan (enligt detaljplanen för Kart-
berget) som ligger precis i anslutning till programområdet.

MÅLSÄTTNING

Detta vill kommunen
Kommunens vision är att det ska finnas bryggor utmed Romstads och Sommarros stränder i fram-
tiden. Kommunens målsättning är att 
• Karlstads älvstränder ska vara tillgängliga för Karlstadsborna, för att bidra till en hållbar utveck-

ling av Karlstad (ÖP, 2012).
• I området ska det finnas bryggor som medverkar till att allmänheten får en ökad tillgänglighet 

till vattnet och som tillför kvalitet till omgivande stadsdelar (Policy för bryggor på kommunal 
mark, 2013) . 

• Båtplatser och mindre gemensamma brygganläggningar tillskapas på Romstad och Sommarro 
(närhetsprincip, strandskydd). 

• Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas (Policy för bryggor på kommunal mark, 2013). 
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ARBETSGÅNG 
Utifrån kommunens vetskap om Klarälvens stabilitetsproblem i området har kommunen planer 
på att åtgärda dessa problem, speciellt på Romstad, där problemen är störst. På grund av arbetets 
omfång, komplexitet och ekonomiska omkostnader ligger detta arbete inte i direkt närtid utan finns 
med i kommunens ordinarie ”arbetsplan” för områden med geotekniska problem, dvs i ett senare 
skede. I ett första läge, steg 1, har kommunen för avsikt att göra brygganläggningar med så små 
ingrepp i strandkanterna så att inte den geotekniska situationen försämras/förvärras. I det senare 
läget, steg 2, kommer kommunen ta itu med den geotekniska situationen och lösa ras- och skredsi-
tuationen. Därför är det även viktigt att brygganläggningarna som planeras i det första steget och 
kommer att byggas inte kommer förhindra de framtida åtgärderna (ev tryckbank eller liknande) för 
området. Så det gäller att ha med detta som en planeringsförutsättning. 

I steg 1 ingår
• Se över möjligheten att tillskapa brygganläggningar för båtplatser, tillfällig angöring och 

vistelsebryggor. 

• Ingreppen i området bör vara små och förenliga med den översiktliga geotekniska utredningen.

• Arbetsgången är att först ta fram ett planprogram där en lokaliseringsprövning tas med. 
Samråda förslaget med myndigheter och sakägare. Därefter kommer kommunen att ta fram en 
detaljplaner, enligt godkänt planprogram.

I steg 2 föreslås
• Se över och lösa ras- och skredsituationen, främst på Romstad.

• Se över Romstadsvägen, inklusive möjligheter för en gång- och cykelväg och nya 
busshållplatslägen.

• Möjligheten att utveckla älvrummet ännu mer, med exempelvis sammanhängande gångstråk 
längs båda sidor av älvrummet, som binds samman av bryggor, parker och broar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen
Området berörs av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB - Klarälvens nedre lopp är av 
riksintresse som vandringsväg för Klarälvslax och Klarälvsöring.

Området ligger även inom riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap MB Vänern med öar 
och strandområdet.

Allén längs Älvgatan omfattas av generellt biotopskydd, enligt  7 kap 11 § MB.

Älven har pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vatten av både Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket.

Nedströms programområdet ligger Natura 2000-området Klarälvsdeltat.

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden och samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det 
generella strandskyddet är normalt 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet innebär bl a att det 
inte är tillåtet att bygga hus, vägar och bryggor inom området. Strandskyddet kan upphävas för om-
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råden där det finns särskilda skäl om det. Regler om strandskydd finns i miljöbalken (MB) 7 kapitlet 
§18.

Inom aktuellt planområde har detaljplanerna upprättats före strandskyddets införande, 1975. Därav 
har strandskyddet aldrig införts inom området. Enligt strandskyddslagens nuvarande lydelse inträder 
strandskydd när en ny detaljplan upprättas och frågan om upphävande av strandskyddet ska prövas 
i planen. För programområdet innebär detta att när en ny detaljplan antas, inträder det generella 
strandskyddet på 100 meter från strandkanten. Kommunerna får bestämma att strandskyddet hävs 
för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset att ta området i anspråk på det sätt som av-
ses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Som särskilt skäl för upphävande av strand-
skydd anges Miljöbalken kap 7 § 18c, punkt 3 och punkt 5 behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

På Romstad och Sommarro finns möjlighet att dra nytta av det nära och attraktiva läget till Klaräl-
ven och dess älvstränder. Älven utgör på något sätt navet i områdena och ger stadsdelarna en speci-
ell identitet. I områdena är det naturligt att vistas nära älven och man har sedan länge en tradition av 
att samlats där, för olika aktiviteter. Området har goda förutsättningar för vattenanknutet friluftsliv 
som bör utvecklas och tillgängliggöras. Stadsdelarna Romstad och Sommarro erbjuder  livskvalitet 
för invånarna som bor där såväl som för övriga Karlstadsbor och besökare.
 
Kommunen ser möjligheter att utveckla vattenkontakten i detta område med olika brygganlägg-
ningar. Karlstads älvstränder ska vara tillgängliga för Karlstadsborna och bidra till en utveckling av 
Karlstad. Området har stor potential att förses med målpunkter. Det kan innebära att underhålla, 
upprätthålla och utveckla nya samlingspunkter. Inom planområdet på Romstad och Sommarro 
finns ett stort önskemål och behov av båtplatser. Ur hållbarhetsaspekten är det bra om de som bor 
i området, har nära och kan gå eller cykla till sina båt- eller vistelsebryggor och att dessa anläggs på 
ett genomtänkt sätt.

Kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 
Kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 talar om att kommunen vill växa och ger en bild av 
kommunens framtid. Där beskrivs bland annat varför kommunen måste skapa både en lockande 
livsmiljö samt växa och utvecklas. Relevant för detta planprogram är bland annat följande punkter:
• Kommunen ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra vid planering av  

verksamhet.
• Målet är bland annat att Karlstads invånare ska ha bra boende och en stimulerande fritid. 
• Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. Kommunen bygger en stad för medbor-

garnas bästa.

Översiktsplanen
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling av stadens centrala delar samt stadens randzoner 
där ökad Värner- och älvkontakt kan uppnås. Tillgängligheten till viktiga grön- och rekreationsom-
råden nämns även som viktigt för den framtida utvecklingen. 

Det står i översiktsplanen att Sveriges Geotekniska Institut (SGI) har genomfört inventeringar längs 
bl a Klarälven för att kartlägga befintliga bebyggelseområden där risk för skred föreligger. Risken 
för Klarälven är inte närmare beskriven. Klarälven, syns i kartan, som ett naturvärdesområde med 
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rekreationsvärde. Det står vidare att området har potential för naturturism. I översiktsplanens kapitel 
om Rekreation och friluftsliv står följande inriktning som berör programområdet:
• Programområdet (är utpekat som allmänt intressant för friluftslivet ) ska så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. 
• Alla kommuninvånare ska ha tillgång till bostadsnära natur och ska till fots eller med cykel enkelt 

kunna ta sig till närströvområden med höga friluftsvärden.
• Gröna stråk ska binda samman bostadsområden med rekreationsområden.
• Allmänhetens tillgång till Vänerskärgård och Klarälven ska förbättras.
• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten. 

Gällande planer
Det finns idag följande detaljplaner inom programområdet;
• Stadsplan för del av kv Strandlinjen m fl inom Strand och Romstad (Där bl a Tvätten ligger), 

från 1983 (denna ligger intill stadsplanen för kv Blåklockan)
• Stadsplan för Potatisen (Ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Romstad mm, 

från 1967.
• Stadsdel för Södra Romstad mm inom Romstad och Gräsdalen, från 1975 
• Stadsplan för del av kvarteret Blåklockan mm (lasarettsområdet samt gång- och cykelbro över 

Klarälven) inom Kartberget, Romstad och Strand, från 1982 
• Stadsplan för Kvarnbergets lasarettsområde, från 1931
• Stadsplan för södra Landeriområdet, från 1944

Samtliga detaljplaner anger ”öppet vatten” inom vattenområdet. ”Öppet vatten” innebär att bryg-
gor inte får anläggas. Stranden intill är planlagd som ”park” eller ”plantering”.  De äldre planerna 
hanterade bryggfrågan med planbestämmelsen v eller v1 vilket innebär att vattenområdet inte får 
överbyggas. 

Stadsmiljöprogrammet 2007
Stadsmiljöprogrammet, framtaget av stadsbyggnadsförvaltningen år 2007 beskriver Karlstads unika 
delta som berikar Karlstad med vattenkontakt i målsättningen och visionen: ”Karlstad - den attrakti-
va, trygga staden som präglas av många möten med vatten”. Programmet betonar Karlstads möjlig-
heter att ta vara på vattenkontakten. Bland programmets riktlinjer står bl a
• Karlstads stadsmiljö ska präglas av många möten med vatten i olika former. 
• Nya möten med vatten av skilda slag ska tillskapas i centrum med ökad närhet och tillgänglighet.
• Älvstränderna som gröna stråk i Karlstad skall ytterligare betonas. 

Policy för bryggor på kommunal mark i Karlstads kommun, 2013
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram Policy för bryggor på kommunal mark  som godkändes 
av Teknik- och fastighetsnämnden 2013. Det är denna plan som bland annat påkallat behovet 
av aktuellt planprogram. Policyn utgår från att det byggts ett stort antal privata enskilda bryggor 
utefter Klarälvens stränder. Det påtalas att de allra flesta bryggorna har byggts utan tillstånd från 
fastighetsägaren (som är kommunen), utan strandskyddsdispens och på platser där det i detaljplanen 
är ”öppet vatten” och där sådana anläggningar inte får byggas. Det påtalas vidare att det finns en 
stor efterfrågan på båtplatser i kommunen och förfrågningar om att få bygga fler bryggor efter 
älvstränderna. Policyn anger kommunens syn på hur våra stränder kan användas för båt- och 
friluftslivet utan att allmänhetens tillgång till stränderna försvåras. 



Policyn syftar till att tydliggöra kommunens (markägarens - Teknik- och fastighetsförvaltningens) 
syn på och hantering av bryggor på kommunal mark och hur kommunen samlat vill hantera 
behovet av bryggor och utveckla båtlivet och strändernas attraktivitet. 

I policyn har en indelning av Klarälven och vattnet i Karlstads tätort gjorts i fyra zoner för att 
tydliggöra det fortsatta arbetet och utveckling av bryggor och stränder, se kartan ovan. Det talas om 
Grön, Gul, Blå och Röd zon. 

• I Grön zon får bara finnas mindre bryggor för tillfälligt bruk av typen gästplatser och angöringsmöjligheter. 
Inga privata enskilda bryggor.

• I Gul zon får finnas bryggor som bidrar till att allmänheten får en ökad tillgänglighet till vattnet och som tillför 
kvalitet till omgivande stadsdelar. Båtplatser ska tillskapas genom samlade brygganläggningar med stöd av 
antagna detaljplaner. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas.

• I Blå zon är det lämpligt att utan de särskilda hänsynstaganden som gäller i gul zon bygga ut fler allmänna 
eller föreningsägda båtplatser i form av större samlade brygganläggningar - för mindre båtar. Inga privata 
enskilda bryggor ska tillåtas.

• I röd zon är det också lämpligt att bygga ut fler allmänna eller föreningsägda båtplatser. Här är det också 
lämpligt att bygga båtplatser för större båtar. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas.

Romstad och Sommarro ligger inom Gul zon vilket innebär att det får finnas bryggor där som 
bidrar till att allmänheten får en ökad tillgänglighet till vattnet och som tillför kvalitet till omgivande 
stadsdelar. Båtplatser ska tillskapas genom samlade brygganläggningar med stöd av antagna 
detaljplaner. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas.

Vidare står det i policyn att Karlstad har mycket goda förutsättningar när det gäller vattenanknutet friluftsliv. 
Dessa förutsättningar ska tas till vara på för att utveckla attraktivitet och öka tillgängligheten till vattnet 
och stränderna. Kommunens ambition är att bygga ut antalet båtplatser, genom såväl kompletteringar som 
nyanläggningar och en utgångspunkt är att dessa anläggningar ska vara allmänt tillgängliga”.

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-27

Skala 1:10000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Bild till vänster - Planmosaik, dvs 
kommunens detaljplaner samlade 
i karta.

Bild till höger -  från Policy för 
bryggor på kommunal mark, med 
zonindelning. Röd, blå, grön resp 
gul zon.
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Förutsättningar
MARK OCH VATTEN
Användning idag och förr
Älvutrymmet används främst för natur- och rekreation och utgör ett uppskattat och attraktivt inslag 
inom staden. Älven lockar till fiske, båtturer och promenader mm. Älven används i huvudsak av de 
som bor och arbetar i området men även invånare i angränsande bostadsområden dras till området, 
för exempelvis promenader. Området är samtidigt hem för både vattenlevande och strandlevande 
arter. Klarälven utgör bland annat vandringsväg för de unika stammarna av Klarälvslax och Klarälv-
söring.

Älven har även historiskt sett länge varit en dragningskraft för Karlstadsborna, både när det gäl-
ler arbete, som sjöfart, timmerflottning och för rekreation. Älven och marken intill har nyttjats av 
människor i form av betsesmarker och slåtterängar. Älven har även stått för farleder och fiskevatten. 
Andra praktiska göromål som exempelvis tvättning har också ägt rum vid strandkanterna. De män-
skliga aktiviteterna har i stor grad format miljöerna i dagens Klarälvsdelta.

Timmerflottningen i Klarälven upphörde 1991. I kartor från 1971 och 1974 syns väldigt få bryggor 
till i planområdet. Bryggor som byggts i programområdet har främst tillkommit efter 1991, vilket 
klart syns i kartor från exempelvis 1994 och 1999. I detta planprogram ligger mycket fokus på bryg-
gor som ett användningsområde för främst rekreation och friluftsliv.

Klarälven och deltat 
Klarälven med dess delta har präglat Karlstads historia och kommer även fortsättningsvis att prägla 
Karlstads framtid. Älven och deltat är levande och är i ständig förändring, på väg till nästa fas. Mate-
rialtransporten från älven, tillsammans med viss utfyllnad har byggt upp och format Klarälvsdeltat
Det är tack vare det unika läget på deltat som Karlstad berikas med den mångformiga vattenkontak-
ten och det är just Klarälvens många förgreningar tillsammans med pråmkanalen, tjärnen, vikarna 
och Vänerkusten som utgör de främsta exemplen. Denna vattenkontakt är en av Karlstads viktigas-
te styrkor och möjligheter. Klarälven bidrar till Karlstads attraktivitet. Älvens och deltats speciella 
karaktär är viktiga parametrar vid planeringen för en trivsam utveckling av staden och för att förstå 
och förstärka stadens identitet. Karlstads älvstränder ska vara tillgängliga för Karlstadsborna.

Hydrologi
Klarälven ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde. Älven rinner ut i Vänern i ett delta som 
är Sveriges största sötvattensdelta (MKB, Gång- och cykelbro över Klarälven, 2017-03-27). Bot-
ten utgörs av sand och djupet varierar, dels i olika partier av älven, dels över tid eftersom sanden 
förflyttas med strömmarna och ny sand ständigt transporteras med älven norrifrån. Kommunen har 
låtit ta fram rapporten Bryggor i Klarälven -  Hydraulik, sanddrift och navigation (Sweco, 2020-06-12). I 
rapporten belyses frågor som rör flodhydraulik, sanddrift, farled och navigation och hur de påverkar 
de föreslagna brygglägena. För mer läsning om detta hänvisas till rapporten.

Markägare och intressen i området
All mark längs strandkanterna ägs av kommunen. Strandkanten skiftar från att vara någon meter 
bred till att utgöra uppåt 20 meter. På några få ställen är kommunens mark uppåt 40 meter bred, på 
Sommarro, framför Karlstads centralsjukhus. På Romstadsidan ligger Romstadsvägen på kommunal 
mark i den norra delen och längs den fortsatta strandkanten i söder gränsar den kommunala marken 
till privata fastigheter. Strandkanten är betydligt smalare där, från 1 meter till uppåt 20 meter bred. 
Huvudsakligen ligger strandkanten på cirka 4-7 meters bredd. Kommunens mark längs älven på 
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södra Romstad uppfattas som instängd/blockerad och privatiserad av många. Privatisering av kom-
munens mark förekommer lite varstans. På södra Romstad har enskilda fastighetsägare arrendeavtal 
med kommunen (fram till 2024-12-31). Kommunen har gjort ett gångstråk av fastighetsägarnas 
byggda trädäck. Gångstråket ligger på kommunens mark mellan älven och de privata fastigheterna. 
Utanför gångstråket har de med arrendeavtal rätt att ha brygga, men allmänheten ska ha tillträde 
till bryggorna. Problemet består i att den kommunala marken (se bilden, nästa sida), som ibland är 
uppåt 15-20 meter bred är/har varit svår att nyttja som allmänt gångstråk då den upplevts privatise-
rade. Det allmänna bryggstråket är för övrigt i dåligt skick idag. 

På Sommarrosidan är strandremsan över lag något bredare än på Romstadsidan. Kommunens mark 
ligger mestadels mellan 15 -20 meters bredd med vissa undantag, och då främst bredare.

BEFINTLIGA BRYGGOR 
Kvarvarande bryggor som kommunen tagit över
Före kommunens inventering 2012 och borttagande av otillåtna bryggor 2017-2018, fanns många 
bryggor i området. De bryggor som ligger kvar i området idag gör det under tiden som kommunen 
ser över möjligheten att ta fram detaljplaner för samordnade bryggor. De bryggor som ligger längs 
Klarälven har tagits över av kommunen genom att de tidigare ägarna lämnat över dessa till kom-
munen genom sk gåvobrev. De bryggor som i dag ligger kvar har tillräckligt god standard (ej farliga) 
och ligger vid lägen som tillfälligt accepterats av Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Kvarvarade bryggor på Romstad
De bryggor som idag (2020) finns kvar på Romstad består av några mindre bryggor, ca 10 stycken. 
Längs Romstadsvägen ligger några bryggor och på den ”mellersta” delen av Romstad, söder om 
Dalagatan finns även bryggor kvar (Magdebogatan, Bogårdsgatan och Romstads parkgata) gator  
som alla slutar med en vändplan/återvändsgränd och brygga mot Klarälven. Vid den nordligaste 
bryggan finns en båtbusshållplats (Hållplats 8, Romstad). I den sydligaste delen av Romstad, finns 
ett kommunalt gångstråk/”bryggdäck” utmed Klarälvens kant.

Kvarvarade bryggor på Sommarro 
På Sommarro tog kommunen över 3 bryggor, söder om Centralsjukhuset. Flera fästen och stolpar 
finns kvar från de borttagna bryggorna.

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-26

Skala 1:10000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Kartan till vänster visar mark som ägs av Karlstads kommun 
(= rosa färg). Källa: Kart Vy, kommunens kartskikt. 

Allmänt gångstråk och strecka som upplevs privatiserade 

Foton ovan, från dagens allmänna gång-
stråk området.
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Bryggan utanför Centralsjukhuset
I samband med att kommunen översvämningssäkrade Karlstads sjukhus byggdes en tryckbank för 
att stabilisera slänterna. Ovanpå tryckbanken passade kommunen på att lägga en GC-bana, som 
går längs Älvgatan. Bryggan är tillgänglighetsanpassad, genom en ramp som ligger i bryggans södra 
ände. Bryggan fungerar som en vistelsebrygga, båtar kan göra tillfällig angöring här. Båtbussen har 
också hållplatsläge här.  

Bryggor på Sommarro, utanför plan-
området
På Södra Sommarro byggdes en båtbrygga för 
mindre fritidsbåtar i samband med bebyggelsen 
på Södra Sommarro, efter framtagen detaljplan. 
Den har plats för 27 båtplatser samt angörings-
platser. I den södra änden av bryggan finns plats 
för vistelse. Bryggan är en flytbrygga med två 
landgångar att angöra bryggan. Den ligger på 
kommunens mark, är byggd av Södra Sommarro 
bryggförening och servar de som bor inom 
gemensamhetsföreningen för Södra Sommarro. 
Allmänheten har tillträde till bryggan. Båtplatserna 
är privata.

Båtbussbryggor
Det finns två bryggor som båtbussen stannar till vid inom planområdet. Vid sjukhuset (Klarälvsen-
trén) på Sommarrosidan i norr och vid Magdebogatan på Romstad i söder.

Båtbusshållplats, Klarälvsentrén i norr. Båtbusshållplats, Magdebogatan på Romstad 
i söder.
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Arrendebryggor 
I den sydligaste delen av Romstad mellan Dalaga-
tan och Romstadsvägen har kommunen upplåtit 
mark för bryggor till fastighetsägare som har sina 
tomtgränser mot kommunens mark mot Klaräl-
ven. Arrendeavtalen är uppsagda från 2024/25. 
Det kommunala gångstråket/”bryggdäcket” ligger 
på kommunens mark (på vattnet), intill där kom-
munen upplåtit mark utmed Klarälvens kant.

Båtplatsbehov - hur ser det ut? 
I Klarälven kan endast mindre fritidsbåtar trafikera (större båtar kommer inte under broarna). De 
som önskar båtplats för större båtar hänvisas till kommunens sju småbåtshamnar såsom Lambergs-
kanalen, Lambergstjärnet, Mariebergsviken och Tullholmsviken bland annat. Det finns även privata 
småbåtshamnar på olika platser, som i Alster, Kanikenäset och Heden. De privata småbåtshamnar-
na kräver oftast att man bor i förening (t ex  Riksbyggen, Kartberget, Vågmästaren och Kanikenä-
set) medan KSS, Heden m fl kräver medlemskap. På kommunens teknik- och fastighetsförvaltning 
kan man ställa sig i kö för en båtplats. I skrivandets stund (2020) står över 400 personer i kommu-
nens kö till småbåtshamnar. 

Inom Romstad och Sommarro finns ett behov av angöringsplatser och båtplatser för fritidsbåtar. 
Eftersom flertalet av de enskilda bryggorna, som tidigare fanns vid Romstad och Sommarro, tagits 
bort, enligt bryggpolicyn, så finns det en stor efterfråga på bryggor och båtplatser här. Tidigare har 
det legat 35-40 båtar på Romstad och 20-25 båtar på Sommarro. Behovet av båtplatser på Romstad 
är uppskattningsvis 35-50 båtplatser och som mest 75 båtplatser i framtiden. På Sommarro som 
mest 50 båtplatser, i framtiden. Att exakt fastställa hur stort behovet är ingår inte i detta planpro-
gram, utan detta program fokuserar på lämpliga platser för utveckling av bryggor av olika slag. 

Det pågår planering för mer båtplaster i Örsholmsälvens småbåtshamn och inom Tullholmsviken. 
För Kartberget finns framtida planer på en småbåtshamn (enligt gällande detaljplan). Kartbergets 
läge för nya båtplatser ligger nära till för Romstad och Sommarro och kan därför vara ett gott alter-
nativ eller komplement för framtiden, om man har en större båt och /eller önskar en båtplats.  

Andra intressen än bryggor - Tillgängliga älvstränder för allmänheten
Romstads och Sommarros närhet till Klarälven och dess stränder ska tas till vara. Området har 
mycket goda förutsättningar när det gäller vattenanknutet friluftsliv och därför bör dessa lämpliga 
egenskaper för att utveckla attraktivitet och öka tillgängligheten till stränder och vattenytor tas till 
vara. Många av dessa intressen drar nytta och har glädje av brygganläggningar.

Alla är inte intresserade av bryggor primärt eller av vattenknutna aktiviteter utan kan vara mer 
intresserade av en ökad närhet till vattnet, vilket kan uppnås genom till exempel röjning av sly och 
vass, och genom att hålla vattenspegeln obruten. Detta skapar också trivsel för många, både bo-
ende i området och förbipasserande. Det finns även värde i att bevara älvbrinken längs Sommarro, 
och att förvalta den naturligt genom att till exempel återplantera skadade träd och röja bort resterna 
av gamla bryggor. 

OMRÅDESKARAKTÄR 
Älvrummet
Programområdet består av Klarälven och dess stränder. Klarälven utgör en naturlig del av Karlstad 
som är uppbyggt på Klarälvens delta. En bro finns över Klarälven för gång- och cykeltrafik, Klara-
viksbron. Programområdet kommer i kontakt med två stadsdelar, Romstad och Sommarro, som 
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båda ligger på var sin sida om Klarälven. Från respektive sida av älven har man utblickar/utsikter 
över till den andra sidan, över villabebyggelsen respektive centralsjukhusområdet. Beroende på hur 
älven kränger sig, ger det upphov till längre och kortare siktlinjer över älven. I södra delen av områ-
det, från Knappstad/Romstad är älvrummet smalare och siktlinjerna långa in mot centrala Karlstad. 
Från norra delen av programområdet är siktlinjerna också långa, exempelvis mellan Klaraviksbron 
och Ångbåtsbryggan.

Bebyggelsekaraktär på Romstad
Romstads identitet, beskrivs i kommunens Kulturmiljöprogram över Karlstads delar som en brokig 
stadsdel vad gäller arkitektur och skala. Denna brokighet tillsammans med de många trädgårdarnas 
lummighet och Klarälvens vatten med småbryggor beskrivs som Romstads karaktärsdrag. Områ-
det har växt fram från 1910 till idag. Det ligger ett större flerbostadshus inom kv Potatisen i norra 
programområdet som uppfördes 1969. Detta är det enda stora flerfamiljshus på Romstad. Det finns 
även ett flertal mindre flerbostadshus som innehåller 3-4 lägenheter. Därutöver finns ett stort antal 
enfamiljshus. I den norra delen är bebyggelsen något tätare än i södra med större brokighet i skala.

Gatukaraktär på Romstad
Romstad har ett gatusystem med olika bredder och förgreningar. Romstadsvägen går utmed älven  
men svänger av, efter ca 1 km, upp mot Skoghallsvägen och delar in Romstad i en nordlig och en 
sydlig del. I den norra delen har gatorna siktlinjer mot vattnet och strandkanten är helt tillgänglig 
för allmänheten att röra sig utmed vattnet hela vägen. Den södra delen av Romstad har däremot 
inte alls samma öppenhet mot vattnet och tillgängliga karaktär. Några tomter går genom arrendeav-
tal ända ner till älven och försvårar passager förbi.

Bebyggelsekaraktär på Sommarro
Sommarro präglas av närheten till Klarälven och strukturerna från Rosenborgs herrgård (den äldsta 
byggnaden på Sommarro, som idag används som skola) och Sommarro landerier (äldre benäm-
ning för jordbruksfastighet). Idag präglas Sommarro av stora villatomter inbäddade i grönska längs 
Klarälven. Området har några karaktärsfulla alléer dels Ekallén som når Klaräven vid Ångbåtsbryg-
gan dels Rosenborgs allé, som leder upp till Rosenborgs mangårdsbyggnad och har blivit en del av 
gatunätet. Den mellersta delen av Sommarro, mellan Syrengatan och Timotejgatan, består av villor 
från de första decennierna av 1900-talet. Tomterna har därefter styckats av och området har på så 
vis förtätats med ett antal villor från 1950- 1960-talet. På Södra Sommarro har sedan 2013 ett nytt 
bostadsområde, bestående av villor och radhus tillkommit. Efter den nya bebyggelsen tar det före 
detta flygfältet vid i söder. I detta område som kallas Jakobsberg har kommunen planer på att bygga 
en ny stadsdel. Norr om Sommarro, ligger Karlstads centralsjukhus som utgör en tydlig gräns mel-
lan stadsdelarna Sommarro och  Kvarnberget. Sjukhuset byggdes på nuvarande plats under tidigt 
1900-tal och invigdes 1905. Sjukhuset är storskaligt och består av nyttobyggnader för sjukvården 
som har utvecklats under hela lasarettsperiodens olika epoker. Husen domineras i huvudsak av 
tegelfasader. 

Älvstranden framför sjukhuset är som bredast här i hela området. Sjukhusområdet har inga större 
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inslag av grönska och består av en del hårdgjorda ytor för bland annat parkering och helikopter-
platta. Återplantering av kastanjeträd har gjorts och en del planteringar. En GC-bana följer älven 
framför sjukhuset, fram till där Sommarro tar vid, där sjukhusområdet slutar. Vid GC-banan är 
avståndet till Klarälven rätt stort och vegetationen intill  består mestadels av vass och enstaka träd. 

Gatukaraktär på Sommarro
 På Sommarrosidan följer Älvgatan längs hela planområdet intill älven. I norr är Älvgatan bre-
dare och fyller funktionen som tillfartsväg till Centralsjukhuset, med ett flertal in/utfartsvägar till 
sjukhusområdet. I den södra delen av Älvgatan, i området söder om Rosenborgsallén, byter gatan 
karaktär och utgör mer en kvartersgata med trädallé. I den södra delen har de gator som möter 
Älvgatan siktlinjer mot vattnet. Strandkanterna är tillgängliga för allmänheten. 

STADSBILDSANALYS
Bilden, nedan, visar en förenklad stadsbildanalys i området för att ge en bättre förståelse av ett 

Stadsbildsanalys över planområdet (Karin Pettersson, Teknik - och fastighetsförvaltningen, Karlstad 2018).
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område med hjälp av att studera bl a viktiga stråk, gränser och knutpunkter. Var finns de naturliga 
mötesplatserna och träffpunkterna i området? Noderna visar var olika vägar och gångstråk möts. 
Det framgår i bilden var barriärer finns, var det saknas kopplingar, var viktiga siktlinjer finns i områ-
det och var områden med dålig koppling till älvrummet finns. I beskrivningen av programområdet 
är området för själva analysen utzoomat något för att kunna beskriva helheten av området.

Resultat
Strandkanternas tillgänglighet är inte speciellt god idag. Romstadsvägen och Älvgatan ligger förvis-
so längs älven men det finns inget gångstråk byggt direkt intill älven eller i dess omedelbara närhet. 
Det saknas kopplingar mellan gångstråk och älvrummet. Strandremsans bredd och branter varie-
rar. Vägar, vägräcken och privata fastigheter hindrar och försvårar och till och med blockerar vissa 
sträckor att komma till älven.

Viktiga noder och mötesplatser ligger längs Romstadvägen och Älvgatan. Det är bryggor i någon 
form som främst står för de viktiga mötesplatserna, Ångbåtsbryggan som ett exempel. På Södra 
Romstad finns det barriärer och brister i stråken pga dålig framkomlighet och en känsla av annekte-
rade områden/mark. På flera platser finns brutna kopplingar. Det innebär t ex vägar och stråk som 
bryts, inte tar den smidigaste vägen, eller kopplingar som bryts av byggnader, vägar eller minskad 
framkomlighet. Dalgatan och Våxnäsgatan är exempel på det i kartan. Liksom olika ställen längs 
älven där branter/höjdskillnader och räcken bryter av.

KULTURMILJÖ
I kommunens kulturmiljöprogram finns byggnader och 
miljöer som fått en kulturhistorisk värdering. Röd-
markerade byggnader står för särskilt värdefull byggnad, 
blåmarkerade byggnader avser byggnader med visst värde/
gott exempel. En större miljö, oftast flera byggnader, kan 
även bedömas (rödstreckade miljöer). För Romstads 
och Sommarros del syns värderingarna i bilden intill. På 
Sommaro är många av villorna välbevarade i området 
längs vattnet och det finns både särskilt värdefulla bygg-
nader (röd) och byggnader med visst värde (blå) samt särskilt 
värdefulla miljöer (rödastreckade miljöer). Miljön med 
villorna längs Älvgatan och Ekallén utgör även en sam-
manhållen vy sett från Klarälven och från andra sidan 
vattnet, på Romstadsvägen. Älvgatan följer Klarälvens 
strand och kantas av vackert belägna stora villor från 
1900-talets första decennier. Husen har olika stil och 
utseende men träpanel är det dominerande fasadmate-
rialet. Längs med Älvgatan finns ett antal träd av olika 
typer planterade. Både Rosenborgsallén och Ekallén är 
markerade som kulturhistoriska alléer, i kommunens 
kartsystem.

På Romstad finns både särskilt värdefulla byggnader (röd) och 
byggnader med visst värde (blå) samt särskilt värdefulla miljöer 
(rödstreckade miljöer) utpekade. Miljöerna ligger dock mer inom kvarteren och längre från Klaräl-
ven och därmed inte synliga från Klarälven som de gör på Sommarrosidan. 

Kommunens kulturmiljöprogram. Enskilda byggna-
der och miljöer.



19

Ångbåtsbryggan
Där den ståtliga Ekallén, på Sommarro, når Klarälven ligger Ångbåtsbryggan i vattenbrynet. Ång-
båtsbryggan byggdes med ett litet badhus, antagligen vid 1900-talets början. Badhuset finns inte 
kvar längre. På bänkar intill badhuset satt direktören och bjöd sina gäster på punch. Från badhuset 
kunde man om natten betrakta hur ljuset från paviljongen på Kartberget speglade sig i vattnet. 
Den lilla paviljongen var en av de första byggnaderna i Värmland med elektriskt ljus (från Stads-
delsboken, av Gunnar Lundkvist, år 2008). Än idag är Ångbåtsbryggan ett populärt ställe att gå till. 
Bryggan används främst för vistelse av de boende i området. På bryggan finns en bänk i vinkel med 
ryggstöd. Intill bryggan finns en liten sandstrand samt gräsytor. 

Strandskoning och natursten
Längs Älvgatan (söder om sjukhuset) finns en 
del sträckor med äldre strandskoning av natur-
sten som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. 
Exempelvis är bryggfästet vid Syrengatan - ett 
lokaliseringsläge för brygga (se sid 39), av fina 
äldre naturstenar. Ångbåtsbryggan är byggd på 
en liten ”stenpir” med murade partier som även 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. 

Dykdalber i västra älvgrenen
Dykdalberna utgör ett karaktäristiskt inslag i 
stadsbilden och är en påminnelse om Klarälvens 
betydelse som transportled och flottningen. Nam-
net dykdalber har sannolikt holländskt ursprung som använts i farleder och hamnar som fästpunk-
ter för gångbroar, ledverk och andra anordningar. I Klarälven har dykdalberna används vid flott-
ningen av timmer, bland annat för att samla upp drivtimmer. Inom programområdet finns några 
dykdalbrar, se bilden med båtbussen intill. Tre stycken dykdalbrar står söder om Klaraviksbron och 
ytterligare två i mitten av programområdet. 

GRÖNSTRUKTUR OCH NATURVÄRDEN
Trots att det längs båda sidor om Klarälven finns villabebyggelse, vägområden och centralsjukhus, 
finns det mycket grönt längs älvrummet. Många gröna stråk går genom staden och lotsar vägen från 
stadskärnan vidare ut till närströvområdena. Älvstränderna utgör idag rekreationsstråk - ryggraden 
i grönstrukturen. I övrigt är grönytorna vid älvstränderna rätt så begränsade till ytan intill älven och 
inte sällan begränsade av någon form av barriär så som exempelvis en väg eller byggnad.

I norr tar det mer stadslika gång- och cykelstråken vid, på båda sidor älven. I söder på Sommar-
rosidan övergår älvområdet i ett relativt nybyggt bostadsområde, Södra Sommarro, med äldre 
naturstråk söderut längs den fd flygplatsen. På Romstadssidan ligger ett grönområde vid den södra 
programområdesgränsen - Kartbergsparken, som gränsar till stadsdelarna Kartberget, Björkås och 
Knappstad. 

Allén längs Älvgatan på Sommarro är utpekad i länsstyrelsens inventering Värdefulla träd. Träden 
står mellan gata och strandkant och består främst av hästkastanjer och några lönnar. På Romstad 
finns enstaka värdefulla lövträd inne i villaträdgårdarna (mot stranden) samt längs Romstadsvägen.

Ekologiska samband
Biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband är viktiga ekosystemtjänster, det vill säga den 

Dykdalber i Klarälven till höger om båtbussen.
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nyttan människan får från naturens arbete. Fragmentering (uppdelning) av grönområden och förlust 
av livsmiljöer för arter är två av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Till ädellövträd 
(som t ex ek, lönn och ask) finns en mycket hög biologisk mångfald knuten. Ädellövträdslevande 
insekter är insekter som har sin livsmiljö direkt knutet till gamla ädellövträd. De stora ädellövträden 
som finns längs stränderna utgör livsmiljöer för ädellövträdslevande insekter. Den norra delen av 
Romstadsvägen ingår i det primära spridningssambandet genom tätorten för dessa insekter. Det 
finns en begränsad mängd lämpliga livsmiljöer inom tätorten, vilket gör de befintliga ädellövträden 
viktiga för att bibehålla spridningssambanden. 

De blommande träden (t ex hästkastanjer) längs med Älvatan på Sommarro utgör ett potentiellt 
område för födosök för vildbin. Vildbin är ett samlingsbegrepp för humlor och solitära bin vilka 
karaktäriseras av att de lever uteslutande av blommor, varför de är mycket viktiga pollinatörer som 
bidrar till en hållbar utveckling.  

Strandvegetation 
Strandvegetationen beskrivs i en inventering som kommunen låtit ta fram i området inför MKB för 
Muddringsplan av Klarälven, daterad 2011-09-14. Utifrån den har en kartbild (se till höger) över 
området hämtats med följande beskrivningar av vegetationen.  

Romstad, sträcka D
Strandkanten utmed Romstadsvägen är brant och höjer sig 2-3 meter över vattnet. I vissa partier 
växer det gräs ända ner till vattnet, som klipps. I andra delar är det oklippt gräsvegetation och bitvis 
växer det salix och alsly samt enstaka större träd som lönn, pil och alm. I norra halvan av sträckan 
ligger sprängsten i strandkanten. I strandkanten växer bl a videört, vinda, skelört, kanadensiskt gull-
ris, kirskål, besksöta, fackelblomster, flädervänderot, förgätmigej, renfana, kärleksört, stormåra, vat-
tenmåra, kråkklöver, gråbo och grenrör. I vattnet finns bitvis mindre vassryggar och lite jättegröe. 

Romstad, sträcka C
Utmed sträckan går privata tomter nästan ända ner till vattnet, där kommunen äger marken. Kom-
munen äger även platserna där gatan går ner till stranden. I andra delar växer gräs och trädgårdsväx-
ter ända ner till vattnet. Andra växter som förekommer är gråbo, prästkrage, flenört, brännässla och 
vinda. I norra delen växer ett parti med jättegröe i vattnet.

Romstad, sträcka B
I detta område är strandkanten något brantare än den söder om bebyggelsen, sträcka A. Klippt gräs 
och trädgårdsväxter möter bryggan. Utanför bryggan finns enstaka vassruggar. 
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Sommarro, sträcka Q
I denna del har det efter 2018 byggts en GC-
väg, i samband med att Sjukhuset översväm-
ningssäkrades. 

Sommarro, sträcka R
Även i denna del har det efter 2018 byggts en 
GC-väg. Mellan GC-vägen och Klarälven är 
avståndet bitvis långt med ett brett vassbälte 
emellan. Stranden är något flackare här än 
norröver, sträcka Q. Vegetationen består av 
ruderatväxter. Det växer bland annat gullris och 
kirskål här. 

Sommarro, sträcka S
Strandkanten utgörs till största delen av gräss-
länt ner mot strandkanten. Det ligger bitvis 
stenblock i strandlinjen men under stora delar 
av sträckan saknas strandskoning (en bekläd-
nad som ska skydda mot vattnets eroderande 
effekt). Längs delar av sträckan, främst upp-
ströms Bellisgatan finns ett vassbälte. Ett 
bestånd av skogssäv växer där. Nedströms 
Syréngatan blir strandkanten brantare. Stranden 
består av klippt grässlänt som avslutas med stenblock i strandlinjen. Mitt för ekallén finns en sand-
strand med en stenpir, den så kallade Ångbåtsbryggan.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis utgörs strandvegetationen av relativt vanliga arter. Inga rödlistade växtarter har 
hittats. Utmed stränderna står dock en del värdefulla träd, varav en del är alléträd som är skyddade 
som generellt biotopsskydd enligt miljöbalken.

Djurliv
Klarälven är hem för många fågelarter. Enligt Artportalen finns uppgifter om att sävsparv har 
observerats i älvkanten i området. Sävsparv är rödlistad och därmed prioriterad i artskyddsförord-
ningen. Fåglarna i området har inventeras under våren och sommaren 2020, läs nedan stycke. 

Fågelinventering 
Kommunen har låtit en konsult kartlägga fågellivet längs Klarälvens strand i Sommarro och Rom-
stad, Inventeringsrapporten finns som underlag till detta planprogram, Fågelinventering Sommarro/
Romstad, Greensway, augusti 2020). Inventeringen har inriktats på de arter som är knutna till strand-
zonsmiljön och särskilt naturvårdsintressanta arter. 

Sammanlagt noterades 17 arter vid inventeringen. Området är enligt artinventeringen inte särskilt 

Sävsparv (källa: GOFOR media) Klarälvslax (källa: Björn Blomkvist)
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artrikt. Fåglarna kan grovt indelas i tre olika grupper utifrån deras ekologi och livsmiljö: 1) Sjöfåglar och 
fåglar i vatten såsom fiskmås, skäggdopping och småskrake, 2) fåglar knutna till vass och träd i strandzonen 
- sävsparv och rörsångare, 3) fåglar knutna till omgivande trädmiljöer, trädgårdar och parker - ärtsångare, 
kråka och grönfink. Se hela listan över noterade arter inom området i Fågelinventeringen. 

Av de 17 noterade arterna är 7 rödlistade, medan ingen art omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Av de 
rödlistade arterna är det två (sävsparv och rörsångare) som rödlistats för att deras livsmiljöer minskar eller 
är mindre vanliga. I detta fall alltså vassar och buskage vid strandzonen. Övriga rödlistade arter är relativt 
vanliga arter som är upptagna på rödlistan för att de visat en vikande populationstrend. Av dessa är två 
sjöfåglar, fiskmås och gråtrut och tre är knutna till trädgårdar och parker - ärtsångare, kråka och grönfink. 

För fågellivet är det framförallt större vassar, buskage och träd i strandzonen, där både sävsparv och 
rörsångare förekommer, som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i det inventerade området. När det gäller 
övriga noterade rödlistade arter bedömer inventeringskonsulten att de i huvudsak utnyttjar miljöer som 
inte påverkas av åtgärder i strandzonen.

Djurliv i vattnet (limniska värden)   
Klarälvens nedre lopp är av riksintresse för naturvård och har främst pekats ut eftersom det är en vand-
ringsväg för de unika stammarna av Klarälvslax och Klarälvsöring. Andra relativt ovanliga arter som före-
kommer i älven är fiskarna harr, faren, asp, nissöga och flodnejonöga. 

Bottenfaunan är relativt artfattig, vilket är vanligt på ren sandbotten. Flera av de arter som hittats (som 

Alla fynd av rödlistade arter under de tre inventeringstillfällena visas som punkter i kartan, efter artnamnet angse klassning av häck-
ning i möjlig, trolig eller säker häckning - utifrån högsta observerade häckningskriterium (källa: Fågelinventering Soomarro/Romstad, 
augusti 2020, Greensway)
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gjorts i samband med ett muddringsprojekt 2011) indikerar dock att vattenkvaliteten i älven är 
mycket god. Även några mer ovanliga arter har hittats som vattenfis, sandflodstrollslända, trubbig 
sumpsnäcka och spetsig målarmussla. Bottenfaunan är mest artrik i vegetationsbältet utmed strän-
derna. I de delar som undersökts visade det sig finnas goda bestånd av musslor, dammussla och 
spetsig målarmussla i vegetationsbältet. 

Cirka 2 kilometer söder om själva programområdet ligger Natura 2000-området Klarälvsdeltat.

SOCIALA VÄRDEN
Mötesplatser och utflyktsmål
På Sommarro finns två större bryggor att besöka. Det är bryggan i norr, utanför Karlstads cen-
tralsjukhus, Klarälvsentrén. Här finns bänkar att sitta på och på sommarhalvåret stannar båtbussen 
till där. Den är även anpassade efter personer med funktionsvariationer. Den andra stora bryggan 
ligger på Södra Sommarro, utanför det egentliga planprogramsområdet, och är en båtbrygga. Mel-
lan dessa två större bryggor ligger 4 mindre bryggor som kommunen tagit över. Den kanske äldsta 
mötesplatsen i området är Ångbåtsbryggan som ligger på mellersta Sommarro. Bryggan tillsam-
mans med stranden intill är en viktig mötesplats. Vid Bellisgatan ligger en brygga som också är en 
välbesökt mötesplats. Den byggdes samtidigt som Ångbåtsbryggan när flottningen upphörde. Den 
är en mötesplats för de som bor på norra änden av Sommarro och den fungerar som ”rastplats” för 
människor som jobbar på sjukhuset.

På Romstad finns de tidigare privata bryggorna, som idag övertagits av kommunen, att besöka. På 
södra Romstad finns det ett bryggdäck längs strandkanten som utgör en bryggpromenad, tyvärr 
slutar stråket i ett ”kärr” med midjehögt gräs, sly, nässlor med mera som omöjliggör att ta sig vidare, 
Det saknas en förbindelse vidare mot Karbergsparken, som annars hade varit naturligt. På norra 
Romstad, intill Klaraviks gång- och cykelbro, ligger en grillkiosk  (dock utanför avgränsningen för 
plaprogramsområdet) som fungerar som en målpunkt. 

Fiskande barn. (källa: www.bioresurs.uu.se)Ångbåtsbryggan - en omtyckt mötesplats.

Rekreation, friluftsliv, sport och lek
Romstad och Sommarro erbjuder en älvmiljö med möjligheter att komma till vattnet. Det finns 
några bänkar och bryggor att sitta/gå ut på. Det finns viss möjlighet att komma till vattenkanten 
för iläggning av mindre båtar och kajaker. Älvsbrinkarna på Romstadsidan är brantare än på Som-
marrosidan där förhållandena är annorlunda. Detta gör att tillgängligheten är något besvärligare på 
Romstadsidan. I dagsläget finns det både på Romstad och Sommarro en del bryggor med möjlighet 
till vistelse, fiske och båtliv. Det finns inga allmänna lekplatser eller anlagda idrottsytor intill älven. 
Gatorna och trottoarerna, intill älven, nyttjas dock för joggingturer osv. 
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TRAFIK 
Båttrafik
Endast småbåtar får trafikera i Klarälven. Större båtar och segelbåtar får inte färdas i älven.
Under sommarhalvåret (juni till augusti) trafikerar båtbussar Klarälven som lägger till vid två olika 
hållplatser längs Klarälven. På Romstadsidan hållplats 8, vid Magdebogatan, i södra delen av Rom-
stad. Och på Sommarro längs Älvgatan båthållplats 33 Klarälvsentré i norra delen, vid sjukhuset. 
Innan Klarälvsentrén blev klar användes en brygga vid Syrengatan som båtbusshållplats.

Busstrafik 
Kollektivtrafiken i de båda stadsdelarna är god. Romstad trafikeras av baslinje 7 (cerise linje, längs 
Romstadsvägen) och speciallinje 59 (svart, längs Våxnäsgatan, dvs norr om älvområdet) och på 
Sommarrosidan trafikerar baslinje 3 (röd linje, längs Rosenborgsgatan öster om älvrummet) samt 
även busslinjerna 13 (lila linje - Centrumlinje, bl a Sommarrovägen) och speciallinje 52 (svart linje, 
bl a Sommarrovägen).

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-26

Skala 1:10000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Till höger. De blåstreckade linjerna visar var NVDB-
cykelvägar går, enligt kommunens KartVy.

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-07-09

Skala 1:15000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Ovan. Busslinjer och busshållplatslägen respektive båtbuss-
hållplatser, enligt kommunens KartVy. 

Gång- och cykeltrafik 
Stomnät för cykel finns från staden i norr på Romstadsidan som upphör efter Klaraviksbron. 
Gång- och cykelnätet fortsätter i riktning västerut, från stan förbi Västerstrandsskolan i riktning 
mot Gruvlyckan. Cykeltrafik sker i huvudsak i blandtrafik längs Romstadsvägen. Trottoar finns även 
längs Romstadsvägen, mot hussidan. En nyanlagd GC-väg, på Sommarrosidan, finns som förbinder 
Älvgatan från stan ända fram till Rosenborgsallén, där sjukhusområdet slutar. Övrig sträcka saknar 
separat GC-väg och cykling sker i blandtrafik. Trottoar finns. Älvgatan förbi Sommarro är utpekat i 
Trafikplanen som del i ett föreslaget stomlinjenät för cykeltrafiken. Älvgatan bedöms bli viktigt för 
cykeltrafiken i staden när Kartbergsbron byggs och binder samman stadsdelarna väster om älven 
liksom i samband med att Jakobsberg byggs ut och människor successivt flyttar in.

Biltrafik
Längs planområdet ligger Romstadsvägen på Romstad och Älvgatan på Sommarro. Båda gatorna 
har  hastighetsgränserna mellan 30-40 km/h. 



25

Parkering
Längs Romstadsvägen är det förbjudet att parkera. Parkering tillåts inom bostadskvarterens gator.
Centralsjukhuset har en relativt ny parkeringsplats för sin personal. Söder om sjukhuset ska parke-
ring inte ske längs med Älvgatan. Parkering hänvisas till bostadskvarterens gator.

GEOTEKNIK 
Rapport om Geotekniska synpunkter avseende på stabilitet utredning
Kommunen har låtit en konsult utreda stabilitetssituationen längs aktuell del av Klarälven 
Geotekniska synpunkter avseende stabilitet, SWECO 2019-06-17. I rapporten har konsulten studerat 
tidigare utförda geotekniska undersökningar som gjorts inom området. Syftet med uppdraget är 
att göra en värdering av stabilitetssituationen inom programområdet, som ett vidare underlag för  
detaljplaneändringar.

Befintliga förhållanden
Slänthöjderna är relativt små, mellan 1,5 till 3 meter (vid MW ca +45). Släntlutningarna på sträckan 
varierar med mellan ca 1:1,5 till 1:3 eller flackare. Släntlutningarna är generellt något brantare på 
den västra sidan (Romstad) än den östra (Sommarro). Klarälvens bottennivå varierar beroende på 
strömfårans läge och bottennivåer är uppmätt till mellan ca +44 och +40. Erosionsskydd finns i 
stort sett på hela den västra sidan på aktuell sträcka. På östra sidan återfinns erosionsskydd endast 
lokalt på en del inom Sommarro och inom norra delen av centralsjukhusets område. Erosionsskydd 
utgörs av både träpålspalissader och sten - och bergskross.

Jordlagerförhållanden
Jorden i området utgörs överst av dels fyllning med varierande sammansättning och mäktighet och 
dels av naturlig lagrad finkornig sedimentjord. Naturligt lagrad jord utgörs överst av skiktad sand, 
finsand och silt som vilar på siltig lera. Leran underlagras av fast friktionsjord på berg. Sedimentens 
övre del av sand och silt varierar mellan ca 2 och 14 meter och har en fasthet mellan mycket lös till 
fast. Lerans mäktighet varierar mellan ca 3 och 15 meter. Leran är relativt halvfast till fast. Dock 
finns lokalt områden där leran är lösare och mycket störningskänslig.  

Släntstabilitet
Aktuellt programområde ingick i kommunens översiktliga kartering av stabilitetsförhållandena som 
Karlstads kommun lät Sweco ta fram 2014-2015. Syftet med detta var att  inom bebyggda områden 
identifiera områden som det finns behov av att utföra sk detaljerade stabilitetsanalyser och fördjupade 
stabilitetsanalyser eller utföra översyn av tidigare utredningar och åtgärder. Karteringen identifierar även områ-
den med tillfredställande stabilitet för rådande förhållanden. För att ett område ska klassificeras som 
tillfredställande stabilitet eller om det rekommenderas en detaljerad stabilitetsutredning, hänvisas till 
rapporten. 

”Generellt visar den översiktliga karteringen att kriteriet för tillfredställande stabilitet inte uppfylls på aktuell 
sträcka förutom en del, förbi centralsjukhuset där kraven är uppfyllda. Detaljerad stabilitetsutredning rekommende-
ras där kraven inte uppfylls och inom två delområden rekommenderas särskilt att en detaljerad utredning utförs”.
För planerade brygganläggningar krävs att minst en detaljerad stabilitetsutredning utförs. Med den 
översiktliga karteringen som grund har konsulten utfört en värdering av hur omfattande en detal-
jerad och eventuell fördjupad stabilitetsutredning med eventuella krav på förstärkningsarbeten kan 
bli. 



26

I kartorna (bilaga 1-3), på föregående sida, redovisas delområden, grönmarkerade, där konsulten 
gör bedömningen att brygganläggningar kan anläggas utan att mer omfattande fördjupade stabili-
tetsutredningar och släntförstärkningsarbeten erfordras. Sträckor med stor risk för att omfattande 
utrednings - och förstärkningsarbeten erfordras vid nybyggnation, är rödmarkerade. Minst detaljerad 
stabilitetsutredning ska dock alltid göras. Den översiktliga stabilitetskarteringen kan inte användas 
som underlag för någon form av nybyggnation eller detaljplaneläggning. För det skedet ska minst en 
detaljerad stabilitetsutredning göras. För vidare läsning, hänvisas till rapporten.

Bilagor 1-3 tillhörande rapporten, projekterings-
underlag (SWECO, 2019-06-17)

Nivåskillnaden mellan Rom-
stadsvägen och strandkanten.



27

STÖRNING, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Säkerhet
I Klarälven har kommunen inga kommunala badplatser och ansvarar därför inte för säkerheten. 
Detta ligger på var och ens ansvar. Dock har kommunen satt upp räddningsstegar på bryggorna 
om utifall olyckan skulle vara framme. Den som badar i Klarälven gör detta på eget ansvar. Många 
av bryggorna som tidigare legat längs Klarälven har tagits bort, bland annat för att de varit olagliga 
men även för att de varit undermåliga.

Markföroreningar
På fastigheten Tvätten 1 och 3 låg tidigare Klaravikstvätten som förorenat marken. Då denna kan 
vara förorenad har inga bryggor föreslagits vid denna plats.

Översvämmning 
Nivåerna i Klarälven, inom planområdet, ligger på vid medelvattennivå på ca +45 meter över havet 
(RH 2000). Vägarna närmast planområdet ligger över lag något högre på Sommarrosidan än Rom-
stadsidan. På Sommarro ligger vägarna mellan 46,5 som lägst och 47,6 meter över havet som högst. 
På Romstad är motsvarande siffror +46,4 respektive +47,6 meter över havet. Hela planområdet 
ligger således inom riskområde för översvämning. Området är utsatt både för översvämning från 
Klarälven och Vänern. 

Diken och dagvattenutlopp 
Dikesvatten inom Romstad och Sommarro avrin-
ner nästan alltid till en dagvattenledning som i 
sin tur avleder vattnet till Klarälven. Det finns 2 
dagvattenutlopp i form av diken som rinner ut i 
Klarälven inom det aktuella området. Diket från 
Våxnäs, vid Tvätten 3 och ett dike söder om Rom-
stad som avleder dagvatten från Bellevue mm. 

Klarälven fungerar som en recipient för dagvatten. 
Romstadsidans gator har näst intill alla sina utlopp 
i Klarälven. På Sommarrosidan finns även några 
gator som har sin recipient i Klarälven. Dessa 
lägen är viktiga att beakta vid bryggbyggnationerna 
och se till att inte brygglägen och dagvattenutlopp 
sammanfaller, i så fall får det åtgärdas. Det är 
svårt att flytta på befintliga dagvattenutloppen så 
brygganläggningarna får ta hänsyn till befintliga 
dagvattenutlopp. 

Dagvattenutlopp i Klarälven, enligt kommunens KartVy. 
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Lokaliseringsförslag
Utgångspunkter
I arbetet med att föreslå lämpliga lokaliseringar för bryggor är geoteknik en väsentlig fråga att ta 
hänsyn till. Därför har den översiktliga rapporten Geotekniska synpunkter avseende stabilitet varit vägle-
dande för lokaliseringarna. I första hand har gröna lägen prioriterats dvs brygganläggningar som kan 
anläggas utan större omfattande utredningar och förstärkning. Minst detaljerad stabilitetsutredning 
erfordras dock alltid i detaljplaneskedet. Röda lägen dvs områden som utredningen bedömer som 
stor risk för att omfattande utrednings- och förstärkningsarbeten erfordras vid nybyggnation, har 
försökts att undvika inom området. Utifrån geoteknik har underlaget diskuterats med konsulterad 
geotekniker som gjort en bedömning att på vissa sträckor som trots att de är röda, kan mindre 
brygganläggningar möjligen accepterats. Kommunen undersöker i detta läge att hitta platser som 
inte kräver större geotekniska ingrepp, åtgärder. Den mer exakta placeringen och bestämmelserna 
för respektive läge kommer ske i den kommande detaljplaneringsfasen. Frågan angående antal båt-
platser kommer även fastställas i det kommande planeringsskedet. Andra frågor som tagits hänsyn 
till vid val av lokaliseringar är stadsbild, tillgänglighet och naturmiljö mm. De befintliga brygglägena 
(där kommunen övertagit bryggor) har studerats som möjliga platser att ha kvar/utveckla. Många 
av dessa bryggor har funnits där sedan lång tid och har med tiden blivit uppskattade platser för 
bryggor av de närboende. Att bryggorna ligger någorlunda ”jämt utplacerade” i området är också 
en aspekt som tagits hänsyn till, en närhetsprincip. Flytbryggor planeras för området. Detta lokali-
seringsförslag är översiktligt, mer om utformning och detaljer av bryggorna hänvisas till kommande 
detaljplaneskede.

Detaljplaner 
För de föreslagna lägena gäller två olika detaljplaner. På Romstad ligger lägena 1-8 inom stadsplan 
för Potatisen från 1967, som medger park eller plantering för området samt vattenområde (v). På 
Sommarro ligger lägena 9-14 inom stadsplan för södra Landeriområdet från 1944, som medger 
allmän plats (park eller plantering) samt vattenområde (W), för läget.

På kommande sidor beskrivs de olika lokaliseringsförslagen i programområdet. Nedan följer först 
en förklaring till de bilder som visas för brygglägena.

Förklaringar

Brygga med båtplatser och möjlighet till vistelse

Brygga för vistelse och ev tillfällig angöring

Möjlig längsgående brygga    

Möjligt mindre bryggläge

        Se även geoteknikbedömingen av området i kartan sid 26.

Röd     Stor risk för att omfattande utrednings- och förstärkningsarbeten erfordras vid  
          nybyggnation

Grön     Brygganläggningar kan anläggas utan större omfattande utredningar och för 

        stärkning. Minst detaljerad stabilitetsutredning erfordras alltid
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FÖRESLAGNA BRYGGLÄGEN 1-14 PLATSBESKRIVNING
ROMSTAD
Läge 1 - Solviksgatan

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här kan en vistelsebrygga med tillfällig angöring byggas. Möjlighet att lägga i kajaker bör undersö-
kas. 

Geoteknik i området 
Vattendjupet varierar här och ligger mellan 2,6- 4,5 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det 
finns erosionsskydd. Detta läge är utpekat som rött enligt den geotekniska utredningen och är 
därmed ett osäkert läge, som behöver undersökas närmare i ett detaljplaneskede. Enligt konsulterad 
geotekniker, ligger området inom ett avsnitt av Klarälven där säkerheten ser ut att vara något bättre. 
Små geotekniska åtgärder kan komma i fråga i detta läge.  

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger i början av Romstad, intill Romstadsvägen. Området där bryggan föreslås består idag 
av ett vassbälte. Ett gång- och cykelstråk ligger strax norrom, som förbinder Karlstads centrum 
med riktning Gruvlyckan. Busshållplatser ligger precis intill. Läget ligger bra placerat på Romstad, 
det ligger centralt, vid ”entrén” till området. En brygga i ett område med möjlighet att få till en liten 
parkmiljö/parkkänsla. Vassmiljön skapar även möjligheter att få till en brygga med lite avskildhet. 
Se inspirationsbilder, nedan. 

Naturvärden
Strandremsan består av ett större vassområde, ca 20 meter brett. Vassen kan ha betydelse för fåglar, 
fisk och bottenfauna. Det är endast en mindre del av vassområdet som kan komma ifråga att tas 
bort och ianspråktas för att möjliggöra en brygga. 

En mindre brygga för vistelse och tillfällig angöring 
föreslås.

Inspirationsbilder för 
området, till höger och 
nedan (källa: Google)

Till höger: Bryggläge 
i området.
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Läge 2 - Mellan Södra Kargrundsgatan och halvvägs mot Bernstadsgatan

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här är ett läge där en vistelsebrygga med tillfällig angöring föreslås i den norra änden och en 
båtbrygga med vistelse i den södra. Idag ligger en av de mindre bryggorna som kommunen tagit 
över efter borttagningen av olovliga bryggor, precis norr om föreslaget läge. Detta läget ligger inom 
rött område. Nytt läge för en mindre brygga föreslås söder om den befintliga bryggan, inom grönt 
område, enligt stabilitetsutredningen. 

Geoteknik i området (stabilitet)
Vattendjupet är 4,1 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som rött för den mindre vistelsebryggan, och ligger precis intill ”grönt” enligt den geotek-
niska utredningen där den större bryggan för båtplatser föreslås. Grön strecka är ca 110 meter.

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger intill Romstadsvägen. Mot älven står ett vägräcke. Läget är öppet och är beläget väl 
synligt från Romstadsvägen. Trottoaren längs Romstadsvägen är placerad på sidan som vetter mot 
husen. Närmaste busshållplatser ligger i söder. Platsen ligger strategiskt på norra Romstad, många 
har nära hit. Med trappor ner mot älven kommer man något ”ifrån” trafiken på Romstadsvägen. 
Fina siktlinjer mot stan och andra sidan älven finns här. 

Naturvärden
Strandremsan består av en grässlänt som sluttar rätt brant. Det står några träd inom området. Vat-
tenområdet består delvis av vassområden. 

I norr föreslås en mindre brygga för vistelse 
och tillfällig angöring. Söder om denna föreslås 
en båtbrygga. Den kan även förses med en 
vistelsedel.

Brygga i området idag som ligger precis norr om föreslaget 
bryggläge för två bryggor.

Föreslaget område för en båtbrygga.
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Läge 3 - Där Blomstergatan möter Romstadsvägen

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här föreslås ett läge för en vistelsebrygga med tillfällig angöring byggas. Inga båtplatser föreslås här.  

Geoteknik i området 
Vattendjupet är 4 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Denna plats är 
utpekad som röd enligt den geotekniska utredningen. Detta läget är osäkert. Det ligger dock i när-
heten av ett område med gynnsammare förutsättningar vilket kan indikera på att platsen är intres-
sant att gå vidare med. Geotekniska åtgärder kan komma i fråga i detta läge ändå.  

Stadsbild och tillgänglighet
Området ligger intill Romstadsvägen och i fonden från Blomstergatan. Nivåskillnaden mellan Rom-
stadsvägen och strandkanten är ca 2,5 meter. Läget är öppet och ligger väl synligt från Romstads-
vägen. Trottoaren längs Romstadsvägen ligger på sidan som vetter mot husen. Mot älven står ett 
vägräcke. Busshållplatser finns i närheten. Området har dålig koppling till älvrummet och genom att 
öppna upp vägräcket och göra trappor ner till älven och bryggan, tillgängliggörs vattnet. Det finns 
inte mycket mark intill bryggan, men en brygga kan kompensera för detta. Idag ligger här en av de 
bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av olovliga bryggor.

Naturvärden 
Strandremsan består av en grässlänt som sluttar rätt brant. Det står ett träd intill området. Vatten-
området består delvis vassområden.

En mindre brygga för vistelse och tillfällig angöring föreslås (finns 
idag men bekräftas).

Brygga i området idag.
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Läge 4 - Mellan Marielundsgatan och Lilla Söderängsgatan
 
Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här föreslås ett läge för en vistelsebrygga med tillfällig angöring. Inga båtplatser tillåts här. Idag 
ligger här en av de bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av olovliga bryggor som 
nu föreslås bli permanent.

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,9 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som rött enligt den geotekniska utredningen och är därmed ett är osäkert läge, som behöver 
undersökas närmare i ett detaljplaneskede. Det tillhör dock inte det värst drabbade områdena av 
älven. Enligt konsulterad geotekniker, ligger området inom ett avsnitt av Klarälven där säkerheten 
ser ut att vara bättre. Geotekniska åtgärder kan komma i fråga i detta läge.  

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger intill Romstadsvägen. Trottoaren längs Romstadsvägen ligger på sidan som vetter mot 
husen. Mot älven står ett vägräcke. Strandkanten är något flackare här än på norra Romstad och 
marken/strandkanten mellan Romstadsvägen och vattnet är någon meter bredare här än på norra 
Romstad. Läget är öppet och ligger väl synligt från Romstadsvägen, speciellt som nivåskillnaden 
mellan vattnet och Romstadsvägen inte är så stor här. Närmaste busshållplatser ligger söder respek-
tive norr om läget. 

Naturvärden 
Det står några alar på platsen idag. På båda sidor om den befintliga bryggan växer vass som har be-
skurits så att bryggan ligger fri från vass. I övrigt så växer det gräs på marken fram till strandkanten.

Befintlig brygga i området idag. En mindre brygga för vistelse och tillfällig angöring föreslås bekräf-
tas.
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Läge 5 - Där Romstadsvägen svänger av från älven mot Skoghallsvägen och 
en GC-anslutning når fram till Romstadsvägen
 
Omfattning, storlek, antal båtplatser
I området föreslås en båtbrygga i kombination med vistelse och med möjlighet för tillfällig angö-
ring. Detta är även en eventuell iläggningsplats för kajaker. Idag ligger på platsen en av de bryggor 
som kommunen tagit över, efter borttagningen av de olovliga bryggorna. Läget föreslås bekräftas i 
kommande detaljplan.

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,6 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge 
är utpekat som ”rött” enligt den geotekniska utredningen men platsen ligger precis intill en ”grön” 
sträcka åt söder, vilket är positivt. Gränserna mellan ”rött ” och grönt” är inte riktigt så skarpa 
som de kan se ut i kartan. Detta läge kan vara ett läge att gå vidare med. Geotekniska åtgärder kan 
komma i fråga i detta läge.  

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger intill Romstadsvägen där vägen svänger av från älven och vägen fortsätter vidare mot 
Skoghallsvägen. Mellan Romstadsvägen och vattnen finns en något större plats/grönyta, vilket är 
något unikt för hela den övriga sträckan mellan Romstadsvägen och älven som inte har mycket ut-
rymme. Detta läge är en plats med utvecklingsmöjligheter. Här finns t ex yta för att ställa upp cyklar 
och här finns även ev plats för ett ställ för kajaker. Här är lutningen mot stranden inte så brant, 
vilket innebär att detta är en möjlig plats för iläggningsplats för kajaker. På andra sidan Romstadsvä-
gen, når en GC-anslutning fram, som knyter ihop området med Gruvlyckeområdet.

Naturvärden 
Området mellan vägräcket och strandkanten är uppåt 9 meter som bredast. Marken är gräsbeväxt. 
Det står några olika trädsorter i området. Vass växer i strandzonen. 

I detta bryggläge föreslås en båtbrygga i kombination med 
mindre vistelsebrygga och ev för tillfällig angöring. 

Ovan: Brygga i 
området idag, vars 
läge föreslås bekräftas 
med nytt förslag.

Nedan: Kajakställ



35

Läge 6 - Magdebogatan
 
Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här är ett läge för en liten vistelsebrygga med en båtbusshållplats. Inga båtplatser eller tillfällig 
angöring föreslås här. Idag ligger här kommunens båtbussbrygga som nyttjas som hållplatsläge för 
båtbussen. Läget föreslås bekräftas.

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,6 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som grönt enligt den geotekniska utredningen.   

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger i slutet av Magdebogatan, intill vändplanen och älven. Älvbrinken är rätt hög och slutar 
tvärt med bryggan mot älven. Det finns några parkeringsplatser att nyttja i vändplanen. Läget med 
parkeringsplatser och båtbusshållplats ger området ett offentligt intryck, som ett litet torg. Platsen 
ligger för övrigt i ett lugnt område utan mycket uppsikt. Intill platsen ligger enskilda hus. Sträckan 
längs Klarälven i norr och söder är avskuren av privata tomter. Detta bryggläge öppnar på så vis 
upp för allmänheten mot älven. Närmaste busshållplatser (linje 3) ligger 190 meter bort, längs Rom-
stadsvägen. 

Naturvärden 
Det står några höga träd vid bryggläget. I övrigt så växer det gräs på marken fram till strandkanten.

Ovan: En mindre brygga för vistelse och tillfällig angöring föreslås bli 
bekräftad i kommande detaljplaneläggning.

Ovan och under: Bilder från området idag.



36

Läge 7 - Bogårdsgatan 

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här är föreslås ett läge för en mindre vistelsebrygga. Inga båtplatser eller tillfällig angöring föreslås 
här. Idag ligger här en av de bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av olovliga 
bryggor, som nu föreslås bekräftas. En liten bänk finns på bryggan.

Geoteknik i området
Vattendjupet är 4 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som rött enligt den geotekniska utredningen.   

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger i slutet av Bogårdsgatan. Kommunens mark är inte stor här. Älvbrinken är hög och 
slutar tvärt med ett räcke framför bryggan mot älven. Platsen ligger i ett  lugnt område utan mycket 
uppsikt. Intill platsen ligger enskilda hus. Sträckan längs Klarälven i norr och söder är blockerade av 
privata tomter. Därmed välkomnas denna yta som öppnar upp för allmänheten mot älven. Området 
saknar i övrigt ett offentligt intryck. Närmaste busshållplatser (linje 3) ligger 250 meter bort, längs 
Romstadsvägen. 

Naturvärden 
Det står några träd vid bryggläget. I övrigt så växer det gräs på marken.

Bryggläge där en mindre brygga för vistelse och tillfällig 
angöring föreslås bli permanent.

Till höger, bilder från området idag.
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Läge 8 - Romstads parkgata

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här föreslås ett läge för en liten vistelsebrygga och tillfällig angöring. Inga båtplatser föreslås här. 
Idag ligger här en av de bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av olovliga bryg-
gor, som nu lägets föreslås bli permanent. 

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,4 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som rött enligt den geotekniska utredningen.   

Stadsbild och tillgänglighet
Läget ligger i slutet av Romstads Parkgata. Intill platsen ligger enskilda hus. Sträckan längs Klaräl-
ven i norr är förhindrad att nå pga av privata tomter, och åt söder börjar det allmänna gångstråket 
längs Klarälven, som går förbi enskilda fastigheter. För att fungera som en ”entré” till bryggstråket 
saknar platsen den allmänna känslan. Närmaste busshållplatser (linje 3) ligger 300 meter bort, längs 
Romstadsvägen. 

Naturvärden 
Kommunens mark är inte så stor här. På marken mellan vägen och bryggan växer gräs. I övrigt 
växer en hög björk på den ena privata granntomten till bryggan.

Bryggläge där en mindre brygga för vistelse och tillfällig angöring föreslås 
bekräftas.

Till höger, bilder från området idag.
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SOMMARRO
Läge 9 - Parallell med GC-banan, intill  korsningen Älvgatan/Sommarrovägen 

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här kan en båtbrygga byggas i kombination med vistelsebrygga samt tillfällig angöring. Båtbryggan 
föreslås som längsgående och ev för tillfällig angöring. Möjlighet att lägga i kajaker bör undersökas. 

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Läget är utpekat som ”grönt” i den 
geotekniska utredningen. Detta bryggläge ligger precis intill och nedanför GC-vägen som byggts 
ovanpå en tryckbank. Läget ligger således skyddat mot den uppbyggda tryckbankslösningen. 

Stadsbild och tillgänglighet
Området ligger i gränslandet mellan å ena sidan Klarälvsmiljö med småskalighet i villabebyggelse 
och den storskalig sjukhusmiljön å andra sidan. Vidare ligger området i förlängningen av den kom-
munala parken, som ligger mellan sjukhuset och Rosenborgsallén, vilket ger platsen en offentlig 
karaktär. En rätt unik plats. Här finns möjlighet för båtplatser längs vattnet. Dessutom är det möj-
ligt att göra en mer storskalig brygga med tanke på att det vetter mot sjukhusets större hus och att 
det ligger intill större flerfamiljshus som skulle kunna ha nytta av att hyra båtplats alldeles intill. Det 
blir som en liten avstickare i vassen, bort från GC-vägen och Älvgatan, se inspirationsbilder nedan. 
Detta läge ger möjlighet att skapa en ”egen” brygglösning i området. Det ligger något avsides vilket 
kan ha både för- och nackdelar. Fördelar av att vara lite avsides och ifred från förbipasserande 
människor samtidigt som det även kan upplevas som något otryggt. Parken har ett centralt och fint 
läge i området som går att knyta an och utveckla mera. Området ligger nära GC-banan och hit pro-
menerar man bra. Det finns en parkeringsplats intill parken. Närmsta busshållplats (linje 3) ligger på 
Sommarrovägen, ca 280 meter i öster. 

Naturvärden 
Platsen består av ett större vassområde, intill Klarälven. Vassen kan ha betydelse för fåglar, fisk och 
bottenfauna. Det är endast en mindre del av ett det stora vassområde som ligger framför sjukhuset 
som kommer att behöva tas bort och ianspråktas för att möjliggöra bryggorna. 

Här föreslås en båtbrygga i kombination med mindre vistelsebrygga och ev för tillfällig angöring. Bilder från området idag, till 
vänster. Till höger inspirationsbilder på hur det skulle kunna se ut.
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Läge 10 - Mellan Bellisgatan och Rosenborgsallen

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här föreslås ett läge för en mindre vistelsebrygga med tillfällig angöring. Inga båtplatser föreslås 
här. Idag ligger här en av de bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av olovliga 
bryggor som nu föreslås befästas. 

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,5 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det saknas erosionsskydd. Detta läge 
är utpekat som ”rött” enligt den geotekniska utredningen. Detta läget är osäkert, enligt den geo-
tekniska utredningen men tillhör inte det värst drabbade områdena av älven. Enligt konsulterad 
geotekniker, ligger området inom ett avsnitt av Klarälven där säkerheten ser ut att vara bättre. Geo-
tekniska åtgärder kan komma i fråga i detta läge. 

Stadsbild och tillgänglighet
Platsen ligger intill Älvgatan i närheten av Bellisgatan, väl synligt från vägen med bostadsbebyg-
gelsen på Sommarro på ena sidan och Romstad på andra sidan älven. Längs Älvgatan finns ett 
vägräcke och träd planterade mot älven. Den landremsa som ligger mellan Älvgatan och där träden 
står, är några meter bred och varierar i bredd längs älven. Den ringa marken som finns kan kom-
penseras med en brygga som tillgängliggör vattnet. Läget har fina siktlinjer över mot andra sidan 
av älven. Det finns möjlighet att skapa ett gångstråk längs älven där GC-vägen slutar i höjd med 
Rosenborgsallén. Hit cyklar man på GC-banan som passerar sjukhuset och därefter övergår trafiken 
i blandtrafik, vilket innebär att biltrafik och cykeltrafik samsas längs fortsättningen av Älvgatan. En 
GC-bana är tänkt att byggas i framtiden för att förbinda det nya bostadsområdet Jakobsbergs med 
centrum. Närmsta busshållplats (linje 3) ligger 350-400 meter bort, på Sommarrovägen.

Naturvärden
Det står värdefulla lövträd längs Älvgatan, i en allé. Närmast stranden växer gräs och vass. 

Här föreslås en mindre vistelsebrygga och ev för tillfällig angöring. Fotografierna, till höger, visar bryggan som ligger där idag.
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Läge 11 - Syrengatan

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här är ett läge för en mindre vistelsebrygga samt ett möjligt läge för båtbussen att lägga till. Inga 
båtplatser föreslås här.

Geoteknik i området
Vattendjupet är 3,6 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det finns erosionsskydd. Detta läge 
är utpekat som ”rött” enligt den geotekniska utredningen. Detta läget är även ”inringat” som ett 
ställe där säkerheten mot stabilitet sannolikt är låg. Detta gör stället som osäkert, enligt den geotek-
niska utredning. Broläget är dock ett av de äldsta i området, som legat där uppåt 100 år tillbaka. Det 
gamla brofästet med kvarvarande stenfundament har därmed ett kulturvärde. Geotekniska åtgärder 
kan komma i fråga i detta läge, anpassat efter detta äldre brofundamentet. 

Stadsbild och tillgänglighet
Platsen ligger intill Älvgatan i slutet av Syrengatan. På platsen finns idag endast ett gammalt brofun-
dament av sten kvar. Det står en bänk där. Läget erbjuder fina siktlinjer längs hela Klarälven åt alla 
håll. Platsen är vidare väl synlig från vägen med bostadsbebyggelsen på Sommarro på ena sidan och 
Romstad på andra sidan älven. Längs Älvgatan finns ett vägräcke och träd planterade mot älven. 
Den landremsa som ligger mellan Älvgatan och där träden står är några meter bred och varierar i 
bredd längs älven på denna sida. Närmsta busshållplats (linje 3) ligger 300-350 meter bort, på Som-
marrovägen.

Naturvärden
Det står värdefulla lövträd längs Älvgatan, i en allé. På strandkanten växer gräs. På närmste fastighe-
ten intill bryggläget, längs Älvgatan, står en stor och ståtlig  gammal ek, se bild nedan.

Bryggläge där en mindre brygga för vistelse föreslås.
Övriga bilder från området.
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Läge 12 - Ångbåtsbryggan, ligger där Ekallén når Älvgatan 

Omfattning, storlek, antal båtplatser
I detta läge ligger en av de äldre bryggorna i området, Ångbåtsbryggan. Intill bryggan finns en 
mindre sandstrand. Platsen fungerar idag som en mötesplats i området. Detta läge passar för en vis-
telsebrygga med tillfällig angöring. Inga båtplatser föreslås här. Möjlighet att lägga i kajaker bör un-
dersökas och gå att få till. Ev kajakställ. Ångbåtsbryggan tillhör en av de bryggor som kommunen 
tagit över, efter borttagningen av olovliga bryggor som nu föreslås bekräftas i kommande detaljplan.

Geoteknik i området
Vattendjupet ligger mellan 2 - 3,5 meter (Kommunens Gis-mätning 2020), läget ligger precis mel-
lan två mätpunkter. Erosionsskydd saknas. Detta läge är utpekat som ”rött” enligt den geotekniska 
utredningen.  Detta läget är osäkert, enligt den geotekniska utredningen men eftersom det ligger 
relativt nära till område med gynnsammare förutsättningar samt att det är fråga om en liten mindre 
brygga för vistelse som föreslås,  kan läget vara ok. Eventuellt geotekniska åtgärder kan komma i 
fråga i detta läge.  

Stadsbild och tillgänglighet
Platsen ligger intill Älvgatan i fonden för Ekallén. De värdefulla husen tillsammans med träden vid 
Ångbåtsbryggan är en uppskattad stadsmiljön. Ångbåtsbryggan är väl synligt från vägen och den 
kringliggande bostadsbebyggelsen. Marken som ligger mellan Älvgatan och vattnet är 8-10 me-
ter bred vilket innebär att det finns en viss markyta att göra något på. Hit promenerar eller cyklar 
många som bor i området men även från intilliggande stadsdelar. Platsen har länge varit en sam-
lingsplats i området och är en viktig offentlig mötesplats i området. Närmsta busshållplatser ligger 
Sommarrovägen, 300 respektive 400 meter åt öster.

Naturvärden 
Längs Älvgatan står träd planterade. Marken består av gräsbeklädd yta och en mindre sandstrand. 
Det står en storväxt björk på stranden intill bryggan. En del vass växer i vattnet som verkar beskä-
ras.

Området i dag med Ångbåtsbryggan. Bilder till höger på bryggan.



42

Läge 13 - Intill Älvgatan 79

Omfattning, storlek, antal båtplatser
I detta läge ligger en mindre brygga. Intill bryggan växer både vass och gräs i slänten. Platsen fungerar 
idag som en mötesplats i området. Detta läge föreslås för en vistelsebrygga med tillfällig angöring. Inga 
båtplatser föreslås här. Bryggan tillhör en av de bryggor som kommunen tagit över, efter borttagningen av 
olovliga bryggor som nu föreslås bekräftas i kommande detaljplan.

Geoteknik i området
Vattendjupet ligger 3,1 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Detta läge är utpekat som ”grönt” enligt 
den geotekniska utredningen.  Eventuellt geotekniska åtgärder kan komma i fråga i detta läge.  

Stadsbild och tillgänglighet
Platsen ligger intill Älvgatan och trädallén. Här slutar den äldre bebyggelsen och strax söder om området 
tar det nybyggda området Södra Sommarro vid. Mellan Sommarro och Södra Sommarro ligger ett smalt 
grönt parkområde. Marken som ligger mellan Älvgatan och vattnet är bara några meter bred och sluttar 
rätt brant mot vattenlinjen. Hit promenerar eller cyklar många som bor i området. Närmsta busshållplatser 
ligger på Sommarrovägen, 320 meter åt öster.

Naturvärden 
Längs Älvgatan står träd längs gatan som är värdefulla. Strandkanterna är gräsbeklädda med vassinslag.

Bryggläge där en min-
dre brygga för vistelse 
föreslås.
Fotografier från bryg-
gan idag.
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Läge 14 - Söder om Vallgatan (mellan Älvgatan 85-87) 

Omfattning, storlek, antal båtplatser
Här kan en mindre båtbrygga byggas med vistelsemöjlighet och tillfällig angöring. Möjlighet att 
lägga i kajaker bör undersökas. 

Geoteknik i området
Vattendjupet är 2 meter (Kommunens Gis-mätning 2020). Det saknas erosionsskydd. Detta läge är 
utpekat som ”grönt” enligt den geotekniska utredningen, vilket är bra för en brygga. Geotekniska 
åtgärder kan komma i fråga.  

Stadsbild och tillgänglighet
Platsen ligger intill Älvgatan. Det står träd planterade längs Älvgatan. Det har tidigare legat flera 
småbryggor här, nästan en brygga per hus. Bryggorna är borttagna men en del fästen och pålar står 
kvar i vattnet. Platsen är lämplig för en båtbrygga som öppnar upp älvutrymmet här. Det ligger 
en vattenbrunn här,  mellan Älvgatan, trädallé och vattnet. Södra Sommarros befintliga båtbrygga 
ligger söder om området. Här ligger gränsen för Sommarro och den äldre bebyggelsen och strax 
söder tar det nybyggda Södra Sommarro vid. Mellan Sommarro och Södra Sommarro ligger ett 
grönt parkområde som även tjänar som ett översvämningsskydd. Närmsta busshållplatser ligger på 
Sommarrogatan, 400 meter åt öster.

Naturvärden
Träden längs gatan. Strandkanterna är gräsbeklädda med vassinslag.

Här föreslås en båtbrygga i kombination med mindre vistelse-
brygga och ev för tillfällig angöring. 

Ovan: Platsen idag.
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Övriga förslag
STRANDSKYDD
Inom programområdet har detaljplanerna upprättats före strandskyddets införande, 1975, vilket 
innebär att strandskyddsfrågan inte behandlats. När en ny detaljplan upprättas eller ändras inträder 
strandskyddet, och den nya planen ska därför ta ställning till strandskyddet inom hela planområdets 
utsträckning. För programområdet innebär detta att när en ny detaljplan antas, inträder det generella strandskyd-
det på 100 meter från strandkanten, både i land och i vattnet. Kommunerna får bestämma att strandskyddet 
hävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset att ta området i anspråk på det sätt 
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Upphävande från strandskyddet kom-
mer att ske genom en planbestämmelse i detaljplaneförfarandet, som följer efter planprogrammet. 

Ett upphävande av strandskyddet behövs för brygganläggningarna inom planområdet. Åtgärderna 
syftar till att tillgängliggöra stranden bättre för allmänheten och för att möjliggöra för mer fri-
luftsanknutna aktiviteter intill stranden. 

Åtgärder för upphävande strandskyddet:
- byggrätt för nya bryggor i området
- byggrätt för några befintliga bryggor som finns idag
- ev utveckling i området med spänger, bryggor mm 

Som särskilt skäl för upphävande av strandskydds anges Miljöbalken kap 7§ 18c,  punkt 3 behövs för 
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området samt 
punkt 5 angeläget allmänt intresse - skapa bättre tillgänglighet till stränderna för allmänheten. 

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet och 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Längs strandområdet ligger idag Romstadsvägen 
respektive Älvgatan som avskärmar övriga från vattnet. Bryggor har legat i området sedan lång tid 
tillbaka. På så vis har marken redan tagits i anspråk. Genom att nya bryggor som är till för allmän-
heten planeras, blir området lättare för fler människor att ta del av. Bryggorna bedöms inte väsentli-
gen förändra livsvillkoren för djur- och naturlivet i området.. 

BRYGGOR 
Allmänna/ generella riktlinjer
•   Alla bryggor som byggs eller finns i området är tillgängliga för allmänheten. 
•    Ingen privatisering av bryggorna. Vid varje brygga där båtplatser ordnas bör en del av bryggan  

(ev i båda ändar alternativt i mitten) upplåtas för vistelse. 
•   Samlade bryggor byggs i området, inte som tidigare då fler hus hade en egen brygga.
•   Utredningen Bryggor i Klarälven -  Hydraulik, sanddrift och navigation har tittat på hur vattnet rör   
    sig, strömmar och djup i området. Eftersom Klarälven är rätt ström vissa tider om året och varie- 
    rar i djup kan längsgående bryggor vara att föredra på vissa sträckor. Med tanke på att älvutrym- 
    met mellan Romstad och Sommarro inte är speciellt brett, ca 100-125 meter i planområdet, 
    passar det inte överallt med långa utgående bryggor. Båtar kräver ett visst svängutrymme. Därtill  
   behöver älven ha ett större område för öppet vatten, både för farledens skull (båtar som ska  
   kunna passera i vardera riktning) men även för vattenkvalitetens skull. Läs mer i Bryggor i Klarälven  
   -  Hydraulik, sanddrift och navigation.
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• Flytbryggor föreslås för området. 

• En generell inriktning i programområdet för båtbryggor är småbåtar - mindre, enklare 
fritidsbåtar, ekor, mindre motorbåtar.

• Bryggstorlek kommer avgöras mer i detalj i detaljplaneskedet. 

För mer läsning, hänvisas till utredningen Bryggor i Klarälven -Hydraulik, sanddrift och navigation.

Inriktning för brygganläggningar i steg 1 
Älvrummet föreslås med följande innehåll:
-Båtbryggor - bryggor där båtar kan ligga till under sommaråret
-Vistelsebryggor - bryggor att vara, fiska, sola och fika på
-Angöringsbryggor - bryggor där båtar tillfälligt kan lägga till
-Mindre bryggpromenad- brygga som förbinder en brygga med en annan alternativt landområde
-Iläggningsställen för kajaker - platser där kajaker kan sjösättas
-Cykelställ - för dem som cyklar till området

De bryggor som planeras uppföras i steg 1, första steget är mindre och enklare bryggor, bryggor 
utan någon service alls. För kringservice, hänvisas till de större småbåtshamnarna/hamnarna.

Gestaltning
En småskalig karaktär på bryggorna eftersträvas, mindre bryggor för närboendes fritidsbehov. En 
enhetlig ”röd tråd” önskas ang bryggornas utseende, standard osv. Det är dock inte meningen att 
alla bryggor ska se lika dana ut. En platsspecifik utformning eftersträvas. Vilken typ av brygganlägg-
ning som kommer föreslås blir en senare fråga, för detaljplaneskedet. 

HYDROLOGI
I rapporten Bryggor i Klarälven -  Hydraulik, sanddrift och navigation (Sweco, 2020-06-12) sägs att uti-
från de ekolodningar som gjorts, framgår att ekolodningarnas noggrannhet inte är tillräcklig för 
att fastställa om vattendjupet är stort nog på de föreslagna platserna för småbryggor, vid rådande 
vattenstånd. Vattennivån i Klarälven kan skifta markant. Detta bör undersökas med platsspecifika 
ekolodningar vid varje föreslaget läge. Strömmätningar bör även utföras i föreslagna brygglägen 
innan dessa slutligen fastställs.

STADSBILD och OMRÅDESMILJÖ
De värdefulla husen på Sommarro tillsammans med träden och miljöerna (såsom Ångbåtsbryggan 
ex) är viktiga att bevara för stadsmiljön och upplevelsen av de båda stadsdelarna på var sin sida om 
Klarälven. 

KULTURMILJÖ
Dykdalberna utgör ett karaktärsdrag för området och bör i den fortsatta detaljplaneläggningen för-
ses med en planbestämmelse för bevarande om de finns/ligger inom eller i närheten av ett område 
som kommer detaljplaneläggas.

Ångbåtsbryggans ”stenpir” med murade partier bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och bör 
bevaras och repareras ifråga om stenar som kalvar ut. Äldre strandskoningar av sten bedöms likaså 
ha ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras och vårdas och repareras vid behov. Inför kommande 
detaljplaner i området, kan det vara lämpligt att göra en utredning, ifråga om strandskoningars ålder, 
karaktär och teknisk status. Samma sak gäller för Ångbåtsbryggan. Skyddsbestämmelser kan komma 
i fråga för dessa aspekter, i kommande detaljplaner i områden där detta är aktuellt. 
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NATURMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR
De värdefulla träden som finns utpekade i länsstyrelsens inventering av Värdefulla träd, inom Rom-
stad och Sommarro ska bevaras. Det är viktigt att inte området delas upp eller förlorar något grönt 
område för spridningssamband för ex vildbin och andra djur. Därför bör även övriga träd längs 
älven bevaras. De är de gröna stråken längs älven som tillsammans med älven utgör den värdefulla 
älvmiljön. Vassbältet kan öppnas upp i partier kring brygganläggningar, men bör inte tas bort i sin 
helhet, då den utgör livsmiljö både för fåglar och vattenlevande organismer.
 
Djur- och växtliv
Ingreppen får inte väsentligen förändra livsvillkoren för djur och växter.      

Enligt Artportalen finns uppgifter om att sävsparv har observerats i i älvkanten i området. Sävsparv 
är rödlistad och därmed prioriterad i artskyddsförordningen. Den lever i vassen och skulle kunna 
påverkas negativt om större vassområden tas bort. 

Djur- och växtliv i vattnet (limninska värden)
Det inte finns några lekmöjligheter för lax och öring inom Karlstads kommun, men man bör 
undvika att bygga och göra anläggningar i vattnet av sådan sort som kan riskera att grumla vattnet, 
under fiskarnas sk vandringsperioder som är under perioden april - september. 

Om fler strandsträckor får erosionsskydd och naturlig vegetation utmed stränderna tas bort, kan 
detta innebära för fiskarnas del att deras födotillgång och gömställen minskas utmed vandringsvä-
gen. Det skulle också minska livsmiljön för bottenfaunan.

SOCIALA VÄRDEN
Inom planprogramområdet på Romstad och Sommarro finns ett stort intresse och behov av 
båtplatser. Karlstads älvstränder ska vara tillgängliga för Karlstadsborna för att bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska vara lätt att göra rätt, uttalas ibland som argument för hållbarhetstänkandet. Ett 
led i denna riktning, för planområdets del, är att de som bor i området ska kunna nyttja naturen och 
i detta fall älvutrymmet, i närheten av var de bor så de inte behöver ta bilen för att åka tvärs över 
staden för att exempelvis njuta av vattnet, fiska, umgås, lägga i kajak eller njuta av båtliv. Det är en 
fördel att kunna ta sin kajak och bära den till närmsta strandkant. För att få vardagspusslet att gå 
ihop är det en fördel om saker och ting finns nära för att det ska bli av och inte ta för mycket tid i 
anspråk, det handlar om livskvalitet. Alla äger inte en båt men alla kan vara med och ta del av båtli-
vet genom att exempelvis gå ut på en brygga, sitta där eller promenera. Båtpooler kan också vara ett 
alternativ för området.

I planprogramområdet finns möjligheter att dra nytta av det nära och attraktiva läget intill Klaräl-
ven. Med tanke på att kommunen äger marken i och intill älven finns det stor potential för kom-
munen att därmed nyttja marken för att åstadkomma trivsamma och hållbara förändringar för såväl 
boende i området som allmänheten, genom bryggor, gångstråk och båtplatser. Det kan innebära att 
underhålla, upprätthålla och utveckla nya målpunkter i området som innebär ett stort socialt värde 
för många. Det kommer även vara till stor nytta för närboende såväl som övriga Karlstadsbor eller 
besökare. 

TRAFIK
Båtbussar
De föreslagna båtbryggorna ska inte hindra båtbussarnas trafik och hållplatslägen. Samplanering 
krävs. 
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TILLGÄNGLIGHET I OMRÅDET
Brygganläggningarna som byggs ska vara till för allmänheten. Frågan behandlas vidare i detaljplan.

För de föreslagna bryggorna inom området planeras inga parkeringsplatser. Det finns inte ytor för 
parkeringar i området idag. Det är redan idag ont om vägutrymme och biltrafik samsas ofta med 
både gång- och cykeltrafik. De naturliga förutsättningarna finns inte. Tanken är att man i första 
hand tar sig till området till fots eller med cykel. Övrig eventuell bilparkering hänvisas till intilliggan-
de område. Bryggor med särskild utformning för funktionshindrade hänvisas till bryggan utanför 
Centralsjukhuset. Det eftersträvas att även en brygga med särskild utformning för funktionshin-
drade byggs på Romstadsidan. Frågan kommer tas med i den följande detaljplanen. Kollektivtrafik 
för buss är relativt god i området.

GEOTEKNIK
Enligt den övergripande geotekniska PM - Geotekniska synpunkter avseende stabilitet, 2019-06-17 krävs 
mer detaljerade utredningar i detaljplaneskedet. Erosionsskyddet inom området bör ses över. Den 
mer exakta planeringen och bestämmelserna för respektive läge kommer ske i den kommande de-
taljplaneringsfasen. 

Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas där kraven inte uppfylls och inom två delområden 
rekommenderas särskilt att en detaljerad utredning utförs.

Geoteknik och de föreslagna brygglägena
Enligt den kompletterade utredningen avseende geoteknik Geotekniska synpunkter avseende stabilitet, 
2020-06-10, har en sammanvägd bedömning gjorts, av kriterier avseende stabilitet och behovet av 
fördjupade stabilitetsutredningar samt omfattning på släntförstärkningsarbeten. I tabellen ovan, 
redovisas brygglägenas mer gynnsamma förutsättningar och ogynsamma förutsättningar. I sammanhanget 
ska dock påpekas att där mer gynnsamma förutsättningar råder är vattendjupet också mindre, vilket 
kan innebära för litet vattendjup för båtar. Eventuell muddring kan påverka stabilitetssituationen ne-
gativt osv (enligt utredning). För den slutliga bedömningen av ett bryggläge måste även fler kriterier 
vägas in, såsom hur läget förhåller sig till stadsbilden, naturvärden, trafik, kulturvärden mm.

DAGVATTEN
För föreslagna brygganläggningar ska hänsyn tas till befintliga dagvattenledningar. Eventuella om-
dragningar bör undvikas.

Konsekvenser
MILJÖKONSEKVENSER 
Undersökning om betydande miljöpåverkan
För programmet har en undersökning om betydande miljöpåverkan gjorts och avstämts i ar-
betsgruppen under mars och april 2020. Kommunens ställningstagande är att genomförande av 
planprogrammet inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5 § i Miljöbalken. 
Däremot anses några frågor behövas undersökas något mer, som rör Klarälven, nämligen påverkan 
på vattnet - MKN, hur vattnet rör sig, strömmar mm samt en inventering av fåglar. En sammanfatt-
ning av övriga konsekvenser av planförslaget beskrivs nedan. 
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Undersökningen har samråtts med Länsstyrelsen i Värmland 2020-05-13, enligt 6 kap 5§ i Miljöbal-
ken. Länsstyrelsen delar i stort kommunens uppfattning men Länsstyrelsen anser att ställningstagan-
det inte är glasklart i dagsläget och önskar se utredningar kring bl a MKN vatten, djupförhållanden, 
strömmar och bottenförhållanden. Länsstyrelsen har även i sitt samrådsyttrande nämnt att de med 
planprogrammet som underlag inte kan utesluta att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan.
Undersökningen om betydande miljöpåverkan tog inte tillräckligt hänsyn till MKN vatten, ström-
mar samt botten- och djupförhållanden. Dessa frågor ska den utredning som kommunen beställt till 
detaljplaneskedet ta ställning till. 

Mark
Fästen för bryggor kommer behöva göras i strandkanterna. En till en och en halv meter av marken 
kommer att beröras. Ev uppfyllnad av marken kan komma ifråga. Muddringsarbeten bör undvikas.
Erosionsskydd kommer antagligen att behöva ses över och åtgärdas, vilket är nödvändigt och ökar 
säkerheten. 

Vatten
Beroende på vad som byggs i området, om bryggan ska tjäna som vistelsebrygga eller en båtbrygga 
med båtplatser så har båtar en viss påverkan på vattnets kvalitet. Det finns viss risk för grumling 
i vattnet vid anläggning/bryggarbeten. Med korrekt hantering kan risker minimeras. Påverkan på 
vattenkvalitet (MKN) ska utredas i detaljplaneskedet. Läs stycket nedan. Frågorna kommer även att 
behandlas i den efterföljande ansökan om vattenverksamhet. 

MKN Vatten
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Klarälven - Västra älvgrenen och Skoghallsådran. Den 
ekologiska statusen för vattenförekomsten är klassad som måttlig och det morfologiska tillståndet 
som otillfredställande. Byggnation av bryggor i strandkanten skulle kunna påverka vattenförekom-
sten ytterligare i fel riktning. Någon utredning av påverkan på MKN Vatten har ännu inte gjorts, 
men kommunen har beställt en sådan utredning inför det kommande detaljplanearbetet.

Hydrologi 
Enligt utredning Bryggor i Klarälven - Hydraulik, sanddrift och navigation, skulle inte föreslagna bryggor 
ge upphov till någon nämnvärd påverkan på hydrauliken i älven. Täta konstruktioner som sten, 
betong eller stålspont hade kunnat påverka strömningsmönster, sanddrift och sedimentation. De 
bryggtyper som föreslås ger dock en helt försumbar inverkan på dessa mekanismer. Pålade bryggor 
påverkar inte strömmen. Flytbryggor har ett djupgående på några få decimeter, vilket inte heller 
hindrar strömmen. Konsolbryggor har ingen kontakt alls med vattnet.

Naturvärden
Det bör inte bli några negativa konsekvenser på naturmiljön på land då alla träd och övrig grönska 
avses vara kvar. Då området består av alléer och särskilt utpekade värdefulla träd kan området med 
tiden få ett ännu större naturvärde. Den värdefulla vassmiljön bedöms inte påverkas väsentligt av 
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bryggor då det inte är fråga om borttagning av vass i någon större omfattning. Fler båtplatser kan 
orsaka mer båttrafik i älven och en ökad störning på fågellivet både inom och utanför planområdet. 
Det har tagits fram en sådan utredning för Jakobsberg - hur mycket nya hamnar där skulle kunna påverka 
Natura 2000, som kan användas i det kommande detaljplaneskedet.

Fågellivet
Den fågelinventering som genomfördes utmed älvstränderna inom området våren-sommaren 2020 
visade att det som för fågellivet är viktigast att ta hänsyn till inom programområdet är större vassar, 
buskage och träd i strandzonen. I denna miljö förekommer de två rödlistade arterna sävsparv och 
rörsångare. Övriga rödlistade arter som noterades under inventeringen är knutna till antingen det 
öppna vattnet eller omgivande trädmiljöer som inte kommer påverkas av åtgärder i strandzonen. 

Stränderna inom programområdet kantas till stor del av ett smalt vassbälte och träd och buskar 
förekommer spritt. Utmed två sträckor är vassbältet lite bredare. Det är dels på Romstadsidan i 
den norra delen och dels på Sommarrosidan utanför sjukhuset och ner till Rosenborgsallén i söder. 
Inom vassbältet på Sommarro finns också rikligt med buskar. Sävsparv observerades på fem platser 
(fyra med möjlig häckning och en med trolig häckning) och rörsångare på en plats (möjlig häckning) 
inom vassbältet på Sommarrosidan. Dessa arter observerades inte på några andra platser inom 
inventeringsområdet.

I det lite bredare vassbältet på norra Romstad föreslås en vistelsebrygga (nr 1). I fågelinventeringen 
noterades inga fåglar där, men vassen utgör en potentiell livsmiljö för vasslevande fåglar. Det är 
dock endast en mindre del av vassområdet som kan komma tas i anspråk för en brygga, så bedöm-
ningen görs att det även fortsatt kan utgöra en möjlig livsmiljö. 

I det stora vassbältet på norra Sommarro föreslås ett bryggläge (nr 9) i vassbältets södra kant. Där 
kan en längsgående båtbrygga byggas i kombination med vistelsebrygga samt möjlighet till tillfäl-
lig angöring. En sådan brygganläggning kommer att ta en del vass i anspråk, men det rör sig om 
en mindre del av vassbältet i sydkanten där bältet är som smalast och glesast. Huvuddelen vass och 
buskar kommer att bevaras i ett sammanhängande område. Samtliga observationer av sävsparv 
och rörsångare vid inventeringen 2020 gjordes norr om det planerade bryggläget där vassbältet är 
bredare. Bedömningen görs att dessa arter kan finnas kvar i området i samma antal även fortsätt-
ningsvis. Således bedöms inte planprogrammet påverka gynnsam bevarandestatus för sävsparv och 
rörsångare på varken lokal, regional eller nationell nivå.

Djur- och växtliv i vattnet (limniska värden)  
Det som också skulle kunna påverka negativt är om fler strandsträckor får erosionsskydd och 
naturlig vegetation utmed stränderna tas bort. Det kan minska födotillgång och gömställen utmed 
vandringsvägen.

Det finns inga lekmöjligheter för lax och öring inom Karlstads kommun, så om man kan undvika 
deras vandringsperioder vid bygge och anläggning av sådant som kan riskera att grumla bör det inte 
vara någon större risk för negativ påverkan. När väl anläggningarna är på plats bedöms påverkan på 
livet i vattnet vara små. 

Strandskydd
Att tillgängliggöra Klarälven och dess stränder genom samlade bryggor är ett mål med detta plan-
program. Inom planområde ska det vidare finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv.
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Möjligheterna att nyttja Klarälven och älvstranden för rekreation och friluftsliv kommer att förbätt-
ras genom de föreslagna brygganläggningarna. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Målpunkter och mötesplatser
Inom programområdet föreslås en utveckling av olika former av brygganläggningar. Det kommer 
skapas fler målpunkter i området. Delvis kommer befintliga bryggor i området att ersättas med 
säkrare bryggor vilket kommer innebära en trygghet och delvis kommer nya skapas. För områdena 
Romstad och Sommarro kommer bryggsatsningarna bidra till ett flertal nya målpunkter och nya 
brygglösningar byggs vilket kan stärka identiteten för respektive område. Den bostadsnära naturen 
tas till vara och är till för alla åldrar och det är viktigt att det finns olika slags mötesplatser som kan 
fungera för olika målgrupper och för olika aktiviteter. För människor utanför programområdet är 
det även positivt att älvstränderna utvecklas och tillgängliggörs med fler brygglösningar och mål-
punkter. Sammantaget innebär detta positiva konsekvenser för många närboende såväl som övriga 
Karlstadsbor.

Kulturmiljö 
För kulturmiljön innebär förslaget att många av de bryggor/lägen/platser som finns i området i dag 
kommer finnas kvar i fortsättningen vilket är positivt. Nya tillskott av brygglösningar kan komma 
i fråga och ett modernare intryck kan bli följden. Det är vidare positivt om dykdalberna och äldre 
stenpirar/brofästen kan skyddas i kommande detaljplaneläggning. Dessa kulturhistoriska och värde-
fulla platser/föremål bidrar med identitet och karaktär till platsen och talar om vad platsen tidigare 
använts till, vilket även skapar ett mervärde till området.

Stadsbild
Älvrummet är idag helt öppet mellan de båda stadsdelarna, det finns inget som direkt bryter syn-
fältet, förutom där älven svänger av. Den andra sidan älven är väl synlig. Några av de föreslagna 
bryggorna kan komma att bli mer påtagliga och synliga än dagens. I övrigt kommer stadsbilden inte 
påverkas nämnvärt. 

Transporter och kommunikationer
Området kan komma att få mer rörelser i form av båtar och friluftsidkare. Detta borde vara positiva 
konsekvenser. 

Trygghet
De föreslagna bryggorna i området ligger relativt öppet till, där det alltid finns ”ögon” som ser. 
När mörkret faller blir situationen dock en annan och området kan upplevas mindre tryggt. Genom 
att hålla bryggområdena väl skötta och omhändertagna bidrar till att platsen känns mer trygg. I de 
områden då privata fastigheter når stranden och de föreslagna brygglägena kan det vara av vikt att 
tydligt avgränsa vad som är privat. 

Säkerhet 
Att röra sig i närheten av vatten innebär en viss fara. Det krävs att man använder sunt förnuft och 
små barn bör inte vistas där ensamma. Bryggförslaget bidrar både med säkrare bryggor men samti-
digt att fler lockas till vattnet. Sammantaget bedöms inte riskerna bli särkilt större än vad de är idag. 

Brygglägena innebär att Romstadsvägen respektive Älvgatan måste korsas för att ta sig till bryg-
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gorna. Då det inte finns iordningställt några speciella säkra åtgärder för detta (övergångsställen ex ) 
innebär detta en liten osäkerhet. I dagsläget är trafikintensiteten dock inte så hög och skyltad hastig-
het 30km/h vilket bidrar till en viss trygghet att passera gatan. 

Rekreation och hälsa
Möjligheterna för rekreation ökar med nya bryggförslag i området. I förlängningen bidrar detta till 
ökad hälsa för Karlstadsborna och de boende i närområdet i synnerhet. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ett genomförande av planen kommer innebära omkostnader för kommunen b la vissa grundläg-
gande utredningar, anläggande av bryggor mm. Hur det blir med antalet båtplatser, utformning 
av de olika bryggorna osv kommer den fortsatta planprocessen att avgöra. Frågor som spelar in 
blir hur väl bryggförslagen stämmer överens med vad områdets geoteknik klarar av,  hur kommu-
nen prioriterar i området avseende ekonomiska satsningar som också delvis hänger ihop med den 
geotekniska situationen i området. De föreslagna brygglägena kommer utöver anläggningskostnader 
även innebära underhållskostnader. 

Fortsatt arbete
Resultat av samrådet
I samrådsredogörelsen till planprogrammet, det vill säga den handling som innehåller en redovis-
ning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
förändringar av planförslaget med anledning av synpunkterna, går det att läsa om hela samrådet och 
de inkomna synpunkterna. 

Lokaliseringskartan på sida 5 och 29 (samma karta) är ett resultat av samrådet, som justerats något 
efter samrådet. Bland annat har bryggantalet utökats från 13 till 14. Brygga nr 14, har flyttats ca 30 
meter söderut på Sommarrosidan. 

Framöver
I kartan nedan, sid 52, redovisas inkomna förslag på nya brygglägen och kajaklägen under samrådet 
som kommer att studeras vidare under kommande process. 

Utöver detta kommer följande punkter att tas med i det kommande detaljplaneskedet.
• Önskan om en båtplats i området är stort. Antalet båtplatser kommer utredas vidare i 

detaljplaneskedet och om det går att utökas så ska det göras. 

• En utredning om miljökvalitetsnomer (MKN) för vatten kommer tas fram.

• En kulturmiljöinventering av strandkanterna kommer göras.

• Detaljerade utredningar avseende geoteknik krävs i detaljplaneskedet, enligt den övergripande 
geotekniska PM - Geotekniska synpunkter avseende stabilitet, 2019-06-17.

• Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas där kraven inte uppfylls och inom två 
delområden rekommenderas särskilt att en detaljerad utredning utförs.

• En bottenfaunainventering planeras tas fram.

• I kommande planarbete kommer planområdet att även ta hänsyn till befintliga och nedströms 
planerade bryggor och båtplatser. Det innebär bl a att bryggplaneringen i det pågående 
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Ny stadsdel planeras här - 
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En ny bro planeras som kom-
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den nya stadsdelen. Ett antal 
nya vistelsebryggor planeras 

in mer söderut längs Klarälven 
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Lokaliseringskarta  med förslag på nya brygg- och kajaklägen, 
efter samrådet

Stadsbyggnadsförvaltningen 2020-11-24
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planarbetet för Jakobsberg ska inkluderas i detta planarbetet, vad gäller påverkan på Natura 2000 
-området -Klarälvsdeltat. 

• Båttrafiken kommer att utredas i detaljplaneskedet. Det innebär att ta höjd för planområdets 
trafik samt den som kommer tillskapas genom Jakobsbergsplanens  genomförande samt 
Kartbergets småbåtshamns genomförande. Båttrafiken ska även samplaneras med båtbussarnas 
trafik. 

• Det eftersträvas att åtminstone en av bryggorna på Romstadsidan ska byggas med särskild 
utformning för funktionshindrade.

Steg 1 och steg 2
Kommunen kommer i ett första läge, se till att endast tillåta brygganläggningar med så små in-
grepp i strandkanterna så att inte den geotekniska situationen försämras. I viss mån kan åtgärder ev 
behöva göras. Eftersom kommunen på längre sikt tänker åtgärda ras- och skredstabilitesproblemen 
i området i stort, är det av vikt att ta med detta tankesätt redan i första läget (steg 1), så att inte detta 
kommer förhindra de framtida åtgärderna (ev tryckbank eller liknande) för området. 

Genomförandefrågor 
Kommunen kan komma att bygga bryggorna men det kan även föreningar göra. Frågan avgörs i 
senare skede. Ansvars- och driftfrågor kommer även avgöras senare. Frågor som inte kan lösas i 
detaljplan får lösas genom avtal.

Tillstånd /Anmälan
Byggande i vatten är vattenverksamhet enligt MB och kräver i de flesta fall tillstånd av länsstyrelsen 
eller Mark och miljödomstolen (beroende på åtgärdens omfattning). Mindre bryggor kräver endast 
anmälan till Länsstyrelsen, större anläggningar kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.
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