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Sammanfattning
Det här är MKB i detaljplan för Tullholmssågen, en del av ett planprogram för bebyggelse
av kontor och bostäder i Tullholmsviken. Planprogramområdet Tullholmen är uppdelat i 3
delar, där Tullholmssågen benämns som delområde 1. Bebyggelsen av Tullholmssågen
innebär möjligheter för drygt 1000 bostäder, kontorslokaler, anläggande av ett torg och
en kaj i Tullholmssågens nordvästra hörn. Inom loppet av bara 3 år har övriga delar av
Tullholmsvikens norra strand bebyggts med bostäder och kontorsbyggnader,
ombyggnation har även skett på Packhusgatan.
Strax utanför detaljplaneområdet ligger Tullholmsviken som angränsar till Natura 2000
området Klarälvsdeltat. Flera av de arter som avses att skyddas inom Natura 2000området kan antas finnas även i Tullholmsviken. Viken är även en del av
vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön som omfattas av miljökvalitetsnormer för
vatten.
I den här MKB: n bedöms särskilt detaljplanens påverkan på stads- och landskapsbild,
kulturhistoriska värden, boendemiljö, luftkvalitet, befintliga föroreningar, risk- och
säkerhet, friluftsliv och rekreation, naturmiljö inklusive Natura 2000, vattenmiljö inklusive
miljökvalitetsnormer (MKN), markanvändning och resurshushållning. Avstämning görs
även mot miljömålen.
I nollalternativet kommer stads- och landskapsbilden inte att förbättras, befintliga
lagerlokaler och parkeringsytor står kvar. De kulturhistoriska värdena påverkas inte av
nollalternativet, utseende bevaras i nuvarande form. Inga nya bostäder, kontorslokaler,
skola, förskola eller garage tillförs till området. Kringliggande bostäder kommer fortsätta
att exponeras från industribuller, luft och lukt från bageriet och charken och därmed
förändras inte bullersituationen eller områdets luftkvalitet. Befintliga föroreningar i mark
tas inte bort från platsen, utan kommer att ligga kvar. Marknivån i området bibehålls vilket
även innebär att området förblir i samma nivå som nu. Inga nya parkområden tillförs
området och strand- och vattenområdet lämnas opåverkat. Befintlig strandpromenad
bibehålls och förbättras inte. Samlingsyta i form av torg anläggs inte vilket inte innebär att
allmänhetens möjlighet att nyttja strandområdet ej heller förstärks.
Detaljplanen kommer att omvandla en nuvarande industriverksamhet med lagerlokaler
och parkeringsytor till område för bostäder med hög arkitektonisk kvalitét. Området
kommer att länka ihop stadskärnan med stadsträdgården, Orrholmen, Tullholmsviken och
Mariebergsviken och därmed bidra till att förhöja värdet för stadsbilden. Anläggande av
en strandpromenad möjliggör även för ett ökat vattennära intryck. Genomförandet av
planen bedöms medföra positiva konsekvenser för stads- och landskapsbild.
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Området ingår i kulturmiljöprogrammet för Karlstad. Genomförandet av detaljplanen
innebär att området övergår från industri- och verksamhetsbyggnader till
bostadsbebyggelse. Bagerihuset och industrispåret föreslås att bevaras i form av skyddoch varsamhetsbestämmelser och på så sätt kan områdets värdekärna och minne
behållas, strukturer och samband kan även fortsättningsvis uppfattas.
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De två intressanta delarna av industriminnet i området Bagerihuset längs Näbbgatan och
industrispåret föreslås att bevaras genom planbestämmelserna. I planprogrammet
föreslås även att ny bebyggelse i närområdet till bagerihuset får anpassas till material i
skala och form. Genom att bagerihuset och industrispåret föreslås att bevaras i form av
skydd- och varsamhetsbestämmelser, så kan områdets värdekärna och minne behållas.
Strukturer och samband kan även fortsättningsvis uppfattas. Därmed bedöms
genomförandet av planen medföra obetydliga konsekvenser för kulturmiljö.
I samband med att nya bostäder uppförs ger det ökade bostadsmöjligheter och kontor för
människor i kommunen. Beräkningsresultat för buller visar att nya bostäder i de
föreslagna lägena kan utformas så att alla boende kommer att ha tillgång till goda
ljudmiljöer, under förutsättning att bullerskyddsåtgärder utförs. Vidare bedöms det finnas
goda möjligheter att utforma relativt tysta innergårdar inom planområdet. Störningar från
vägtrafikbuller kan dock inte uteslutas.
En luftutredning togs fram inför planarbetet där beräkningar gjorts för ett framtida
scenario där området är fullt utbyggt enligt planprogrammet med ny bebyggelse längs
Packhusgatan, respektive Tullhusgatan. Utsläppshalterna av kvävedioxid (NO 2), partiklar
(PM10) samt bensen beräknades. Utredningen visade att utsläppshalterna för de
beräknade luftföroreningarna ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Eftersom
miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa klaras bedöms detaljplanen inte
medföra någon negativ effekt på luftkvaliteten.
Förhöjda föroreningshalter har observerats i området, vilket innebär att det finns stor risk
för att markföroreningar påträffas och kan spridas under byggskedet. Vissa massor på
platsen är så pass förorenade att de behöver åtgärdas (saneras), vilket innebär en
möjlighet att sanera och föra bort massor som är förorenade. Det är positivt för marken
på platsen eftersom det innebär en minskad föroreningsbelastning. Återanvändande av
massor i så stor utsträckning det är möjligt innebär en god resurshushållning.
Området kring Tullholmsviken är låglänt och ligger inom område med översvämningsrisk.
En del av marknivån i området ligger under +46,48 (dimensionerad nivå 200-års
händelse). Bostadsområdet är dimensionerat för att klara 200-årshändelse för Vänern i
enlighet med Karlstads kommuns riktlinjer för översvämning och planområdet klarar en
200-årshändelse samt BHW utan vind (en 10 000-årshändelse) utan större påverkan.
Bebyggelse av kajen medför en viss risk för drunkningsolycka, då människor kommer att
vistas närmare vatten jämfört med idag.
Detaljplanen utformar ett attraktivt torg, en strandpromenad och kaj som förbättrar och
bidrar till ökade förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i kommunen.
Upplevelsevärdet förbättras genom att kajen förlängs och torget möjliggör större yta för
närrekreation. Med en bassäng ökar även närheten till vattenytan och möjligheterna för
användande av vattenområdet för bad ökar. Möjligheten att använda strandområdet för
både kommunens invånare och människor som bosätter sig i området ökar attraktiviteten
och medför förbättrat välbefinnande, social och psykisk hälsa vilket är en positiv
konsekvens.
Inom planområdet föreslås ny parkyta vilket ökar grönstruktur, vilket bedöms vara lite
positivt eftersom det tillför ett grönområde inom planområdet där det tidigare saknats.
Exploateringen av en del av strand- och vattenområdet kompenseras genom
kompensationsåtgärder och den negativa effekten motverkas således. Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte påverka bevarandestatusen för utpekade naturtyper eller arter
inom Natura 2000-området.
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Sett till hela vattenförekomsten storlek medför detaljplanen en obetydlig påverkan på
kvalitetsfaktorerna och prioriterade ämnen. På lokal nivå kan vissa parametrar försämras
under en begränsad tid under byggskedet, men vidtagande av skyddsåtgärder minimerar
risken. Vattenförekomstens potential att uppnå god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus 2027 för hela vattenförekomsten bedöms inte påverkas av planen om
korrekta skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder utförs. En viktig faktor för att inte
försämra Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten är att inte försämra
vattenkvaliteten.
Anläggande av planområdet går hand i hand med bostadsutvecklingen i Karlstad. Ett
byggande på central industrimark med ett attraktivt läge vid vatten innebär en god
hushållning av mark. Detta är att föredra framför en exploatering på jungfrulig mark med
lägre exploateringsgrad (större markområde tas i anspråk) med sämre
kommunikationsläge längre ut i staden.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte med planerade åtgärder
Det här är miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i detaljplan för Tullholmssågen, en del av
ett planprogram för bebyggelse av kontor och bostäder i Tullholmsviken inom fastigheten
Viken (Figur 1). Coop Värmland har beslutat att flytta sin verksamhet och utveckla tomten
till bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter. År 2012 antog Karlstads kommun en
ny översiktsplan (ÖP 12) i vilken Inre hamn pekas ut som ett prioriterat område för
omvandling och förtätning. I området ingår Tullholmssågen som ett delområde och
kommunen har upprättat ett planprogram för Tullholmen. Området har tidigare använts
och används nu för industriändamål. Planförslaget om 1000 bostäder, strandpromenad
och verksamheter har funnits ute för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11§ från
den 29 juni - 3 september 2018. Under samrådet har funnits möjlighet för allmänheten att
lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan.
Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling med blandning av bostäder,
verksamheter, service och strandpromenad. Syftet är även att utforma korsningen
Packhusgatan – Tullhusgatan – Sjömansgatan som en ny urban trafiklösning. Ny
bebyggelse och allmän mark förutsätts att utformas med hög arkitektonisk kvalitet så att
projektet blir ett positivt tillskott i området. Den här MKB:n beskriver miljökonsekvenserna
av planen för Tullholmssågen. Karlstads kommun har tidigare ansökt om tillstånd och
upprättat MKB för kaj och bryggor i området mellan Tullholmsvikens strand och
Packhusgatan.

1.2

Planområde
Planområdet tar i anspråk allmän platsmark i form av grönområde, lokalgata m.m. och
kvartersmark för verksamheter, parkering, handel, industri och kontor (bilaga 1).
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Figur 1. Översiktskarta över
Tullholmssågen vid
Tullholmsviken i Karlstad.
Området kring Tullholmsviken
är markerat med blå ruta i
översiktskartan (övre kartbild)
och infällt i större skala (nedre
kartbild). Detaljplaneområdet är
beläget inom röd streckad
markering i den infällda förstoringen av området.

Kartor från Karlstads kommun.
(www.karlstad.se).

1.3

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
Den här miljökonsekvensbeskrivningens syfte är beskriva de huvudsakliga konsekvenserna för människors hälsa och för miljön samt att möjliggöra en samlad bedömning
av dessa. Eftersom planområdet är en del av ett större planprogram med flera
utbyggnadsprojekt som påverkar många miljöfrågor, så kan planförslaget ensamt eller
tillsammans med andra planer och projekt innebära betydande miljöpåverkan. Planer
eller projekt som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000 ska alltid antas medföra
betydande miljöpåverkan. Eftersom detaljplanen är en del av flera utbyggnadsplaner i
samma område (Tullholmen) är det även relevant att bedöma planens konsekvenser på
miljökvalitetsnormer för luft, buller, vatten och för fisk- och musselvatten.
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MKB:n har huvudsakligen författats av Annelie Thor (Fil. Mag. Biolog) och granskats av
Johanna Gelang Alfredsson (biolog fil. Dr. Miljövetenskap). I arbetet har även Henrik
Falch (civ.ing./geotekniker), Åsa Duell (Fil. Mag. Biolog), Andrew Quin (fil. Dr.
miljövetenskap), Sara Häller (civ.ing./kemi) och Jan Embretsen (Fil.kand. miljövetenskap)
deltagit.

2

Underlag och förutsättningar

2.1

Naturvårds- och friluftsplan och grönstrukturplan
I kommunens bebyggelseplanering finns uttryckt att alla invånare ska ha tillgång till
grönområde inom 100 m avstånd, ett större grönområde inom 300 m och ett när
strövområde inom 30 minuters gångavstånd. Grönstrukturplan är under arbete, men ej
ännu fastställd.
I kommunens förslag på naturvårds- och friluftsplan 2014-2020, finns en sammanställning
av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta
samt hur kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas under de närmaste åren. Planen
godkändes av teknik- och fastighetsnämnden 2016 men har ännu inte behandlats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I naturvårds- och friluftsplanen tas värde för
biologisk mångfald upp. Parker och grönstruktur utifrån människans intresse behandlas i
en grönstrukturplan som är under arbete hos stadsbyggnadsnämnden.
I naturvårds- och friluftsplanen, del 3 Värdefulla naturområden (en webbkarta) anges
Sveriges miljömål upp med specifika åtgärder för kommunen. Bland annat så är ett mål
för att skydda myllrande våtmarker och geologiska värden genom att skydda Klarälvens
yttre delar som naturreservat.
I naturvårds- och friluftsplanen, del 3 Värdefulla naturområden (en webbkarta) anges att
de rödlistade växterna bågsäv (NT) och grönskära (VU) har hittats vid Tullholmsvikens
norra strand. Arterna är två av Karlstads kommuns föreslagna ansvarsarter. Båda är
konkurrenssvaga och hotas av igenväxning. Förslag på lämpliga åtgärder som anges av
planen är återkommande och anpassad vasslåtter, som gynnar både bågsäv och
grönskära. Vidare anges att hänsyn bör tas till dessa arter vid eventuell exploatering.

2.2

Riksintressen och Natura 2000
Klarälven är av nationellt och internationellt intresse för naturvård med pågående deltabildning. Höga geologiska värden, samt natur och friluftsintressen är kopplade till älven
och dess våtmarker. Klarälvsdeltat och hela älvens sträckning inom Karlstads kommun
omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB (Klarälvens nedre lopp, deltat).
Riksvärdet utgörs av vattendrag, lövskog, odlingslandskap och sumpskog. Naturvärdena i
området är främst knutna till mer eller mindre våta naturtyper och är till stora delar
beroende av att periodvis bli översvämmade. Blir områdena torrare sker en förändring
mot mer triviala naturtyper med större andel gran.
Från mynningen i Vänern till uppströms Höljes omfattas Klarälven av EU:s fiskvattendirektiv (78/659/EEG). Klarälven är även utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt
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vatten av både Fiskeriverket och Naturvårdsverket med skyddsvärdena artrik fågel- och
fiskfauna, vandringsområde för Klarälvslax och -öring samt den rödlistade kärlväxten
ävjepilört. Vänern utgör riksintresse för yrkesfisket. Riksintresseområdet omfattar även
stora delar av Klarälvsdeltat inklusive bland annat Tullholmsviken.
Vänern inklusive Klarälvsdeltat upp till Borgmästarbron (E18) omfattas av Riksintresse
Rörligt friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken. Norra Vänerskärgården omfattas av Riksintresse
Friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. Riksintresset enligt 3 kap miljöbalken omfattar inte
Tullholmsviken, men områden där båttrafiken till och från småbåtshamnen går.
Riksintressenas primära intresseaspekter är sportfiske, båtsport, bad och naturstudier.
Söder om det område som berörs av planerade åtgärder ligger Natura 2000-området
Klarälvsdeltat (SE0610190) som omfattar deltaområdet kring de nedre delarna av
Klarälvens västra älvfåra. Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat pågår arbete med
reservatsbildning. Delar av det planerade naturreservatet utgör idag interimistiskt
reservat. Natura 2000-området Klarälvsdeltat är direkt angränsande till Tullholmsvikens
södra del, men inte direkt angränsande till detaljplanen, utan ligger ca 400 m ifrån
detaljplaneområdet (Figur 2). Området är skyddat både enligt Fågeldirektivet och Art- och
habitatdirektivet. Syftet med Swecos inventering (2017) var även att ta reda på och någon
av de utpekade naturtyperna och arterna i Natura 2000-området förekommer i Tullholmsviken (tabeller och figur från Swecos inventeringsrapport 2017).

Figur 2. Natura 2000 områdets gräns (rödstreckad linje) i Tullholmsvikens södra del.

2.3

Miljömål

2.3.1 FN:s globala hållbarhetsmål
FN:s globala FN:s globala hållbarhetsmål utgörs av 17 mål som ska bidra till en
ekonomiskt, social och miljömässig hållbar utveckling. Planens påverkan på de globala
hållbarhetsmålen beskrivs i ett eget kapitel 6.12.1.
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2.3.2 Sveriges miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på
lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den
biologiska mångfalden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi
till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Frisk luft är ett av Sveriges
nationella miljömål. Det finns delmål för svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon,
flyktiga organiska kolväten (VOC), partiklar (PM10 och PM2,5) och bense(a)pyren.
Det finns även ett 17:e miljömål, Generationsmålet. Det är ett övergripande inriktningsmål
för miljöpolitiken och är inte relevant för avgränsade miljöbedömningar som denna MKB.
Planens påverkan på miljömålen beskrivs i ett eget kapitel 6.12.2.

2.4

Underlag
Som underlag till MKB har detaljplanen för Tullholmssågen och Planprogrammet för
Tullholmen använts. Samrådsredogörelsen för planprogram Tullholmen ligger även till
grund för arbetet med MKB. Till stor del har även det angränsande projektet MKB för kaj
och bryggor Tullholmsviken använts som förlaga till denna MKB.
Flera underlagsrapporter har tagits fram i projektet och använts som underlag i den här
MKB:n:

3

-

Trafikbullerutredning (Akustikverkstan 2019)

-

Luftutredning Packhusgatan (Ramböll 2019)

-

Miljöteknisk markundersökning (Sweco 2019)

-

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)- Planarbete (Sweco 2017)

-

Fältrapport- översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2019)

-

PM Geoteknik, Geotekniska förutsättningar för planarbete, planprogram inom
Tullholmssågen 4 m.fl. (Sweco 2017)

-

Solstudie (Tovatt Arkitekter 2019) Stockholm

-

Inventering av strandområde i Tullholmsviken (Sweco 2017) – fördjupade
inventeringar av vegetation, bottenfauna, lek- och uppväxtområden för fisk,
häcknings-, rast- och födosöksområden för fågel.

-

Tullholmsviken kompensationsåtgärder (Sweco 2018)

-

Översvämning Tullholmssågen (Sweco 2019)

Metod
I den här MKB:n har befintliga underlag använts för bedömning av miljökonsekvenser
inom detaljplanen för Tullholmssågen. Befintliga kunskaper har hämtats in, analyserats
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och utvärderats. Arbets- och avstämningsmöten har hållits mellan olika teknikområden
och mellan Sweco och kommunen.

3.1

Avgränsning

3.1.1 Miljöaspekter
I denna MKB har en avgränsning gjorts av de miljöaspekter som är aktuella för planen
och som tidigare tagits upp i planprogrammet för Tullholmen. I samrådsredogörelsen
framkom synpunkter från Länsstyrelsen om fördjupad konsekvensbedömning av några
utpekade miljöaspekter (se kapitel 5) och dessa områden har lyfts vidare och fördjupats i
denna MKB. Avgränsningen har gjorts utifrån sammanställning av fakta och information
om det aktuella området. Följande miljöaspekter bedöms aktuella för planen (utan
inbördes prioriteringsordning):
•

Stads- och landskapsbild

•

Kulturhistoriska värden

•

Boendemiljö (inklusive Miljökvalitetsnormer för buller)

•

Luftkvalitet (inklusive Miljökvalitetsnormer för luft)

•

Befintliga föroreningar

•

Klimat, risk- och säkerhet

•

Friluftsliv och rekreation

•

Naturmiljö (inklusive Natura 2000)

•

Vatten (inklusive Miljökvalitetsnormer för vatten, fisk- och musselvatten)

•

Markanvändning och resurshushållning

3.1.2 Geografisk avgränsning
Planområdet ligger i Tullholmsviken, vilket är en del av vattenförekomsten VänernHammarösjön (SE658511-137345). Sett till hela vattenförekomsten, som är 30 km2 enligt
VISS, upptar vattenområdet som ingår i planområdet en yta på ca 2900 m2. Detta
motsvarar en procentuell andel på ca 1 ‰ (1 promille) av hela vattenförekomsten.
Eftersom den direkt berörda vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön är relativt stor och
planområdet och Tullholmsviken är en bråkdel av hela vattenförekomsten är troligen
påverkan på hela vattenförekomsten Vänern- Hammarösjön obetydligt. Eftersom
detaljplanen endast berör en liten del av ytvattenförekomsten Vänern-Hammarösjön,
avser de flesta bedömningar påverkan på närområdet för planerat detaljplaneområde,
d.v.s. Tullholmsviken. Om annat, förtydligas det i texten att bedömningen gäller hela
ytvattenförekomsten, Vänern-Hammarösjön. Denna avgränsning har även gjorts vid
beskrivningen av påverkan på Natura 2000. Eftersom planområdet ligger i närheten av
Natura 2000 området Klarälvsdeltat har även påverkan på Natura 2000 området bedömts
i denna MKB. I bedömningen ska ingå andra pågående och planerade verksamheter och
repo002.docx 2013-06-14

8 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan\200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

hur dessa påverkar miljön i Natura 2000 området. Verksamheter som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000 område, ensamt eller tillsammans med andra
verksamheter, kräver särskilt tillstånd.
3.1.3 Tidsmässig avgränsning
Att bedöma effekter och konsekvenser i ett långt tidsperspektiv låter sig sällan göras utan
svårighet. Ju längre tiden går desto större blir osäkerheten kring ett områdes utveckling.
Beskrivningen av effekter och konsekvenser begränsas därför till en tidsperiod på 10 år
efter det att åtgärderna har genomförts. Bedömningarna görs utifrån de förutsättningar
som gäller i dag, med avseende på bland annat förhållanden i närliggande områden.

3.2

Bedömningsgrunder

3.2.1 MKB bedömningsskala
Grunder för bedömningar och innehåll styrs av miljöbedömningsförordning (2017:966). I
MKB redovisas de möjliga miljöeffekter (se miljöbalken 6 kap. 2 §) som kan uppkomma
av projektet samt av projektet tillsammans med andra verksamheter som är pågående
eller fått tillstånd att påbörjas. Projektets omfattning och utmärkande egenskaper samt
förutsättningar och intressen (landskap, miljö, människors hälsa) är utgångspunkt för
effektbedömningen. Det ska bland annat framgå vad i miljön som kan antas bli betydligt
påverkat. Även miljöeffekter kopplade till byggskedet ska belysas. Effekternas typ och
utmärkande egenskaper bedöms så långt det är möjligt. Osäkerheter i underlaget och
bedömningarna redovisas. Om och hur miljökvalitetsmål, hänsynsregler,
hushållningsbestämmelser, riktvärden och miljökvalitetsnormer kan påverkas anges
också.
Enligt Miljöbedömningsförordningen 13 § anges att särskild hänsyn ska tas till de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. Vid bedömningen tas särskild hänsyn
till:
•

effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet:

•

sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken
varaktighet och frekvens de har och hur reversibla de är:

•

Hur gränsöverskridande effekterna är

•

effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra
verksamheter som bedrivs, som har fått tillstånd eller som har anmälts eller fått
påbörjats

•

möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt

Bedömningar i denna MKB görs mot utvalda miljöaspekter (3.1.1.).
I Tabell 1 redovisas bedömd påverkan från planerade åtgärder på olika intresseaspekter i
sju olika klasser. De aspekter som bedömts få stor, måttlig eller liten positiv eller negativ
påverkan beskrivs mer ingående och konsekvens bedöms i kapitel 6. De aspekter som
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den ansökta verksamheten inte bedöms påverka (ingen/ringa påverkan) behandlas inte
vidare i denna MKB.
Byggtiden är en begränsad tid då byggnationen pågår. Miljöpåverkan kan under denna
tid bli mer eller mindre påtaglig, beroende på vilka skyddsåtgärder som vidtas. Påverkan
under byggtiden beskrivs under respektive miljöaspekt under kapitel 6. Vidtagande av
skyddsåtgärder kan minimera risken för påverkan under byggtiden och minska risken att
skada miljövärdet.
3.2.2 Natura 2000
För att bedöma påverkan på Natura 2000 finns särskilda bedömningsgrunder.
Påverkan på ett Natura 2000-område bedöms i första hand med avseende på påverkan
på berörda naturtypers och arters bevarandestatus. Därutöver ska en bedömning av
påverkan på området som helhet inklusive dess struktur, funktion och motståndskraft
samt eventuella kumulativa effekter göras.
Bevarandestatus för en livsmiljö definieras i Naturvårdsverkets handbok 2003:9 som
”summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång
sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas
överlevnad på lång sikt”. De viktigaste faktorerna som skall uppfyllas för att en livsmiljö
kan anses ha gynnsam bevarandestatus är:
1. Stabilt eller ökande utbredningsområde (areal).
2. Bibehållna strukturer och funktioner inom området (på lång sikt).
3. Gynnsam bevarandestatus för typiska arter.
Bevarandestatus för en art definieras som ”summan av de faktorer som påverkar den
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden
hos dess population.” En arts bevarandestatus är gynnsam när följande faktorer är
uppfyllda:
1. Artens populationsutveckling visar på långsiktig livskraftighet.
2. Artens utbredningsområde (biogeografisk nivå) minskar inte, och bedöms inte
riskera att minska inom överskådlig tid.
3. Artens livsmiljö (areal för hela livscykeln) är tillräckligt stor.
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Tabell 1. Bedömningsgrunder för värdering av miljökonsekvenser.

Värdering

Bedömningsgrund för värdering

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor eller måttlig, varaktig effekt på nationella intressen
Stor varaktig effekt på lokala eller regionala intressen
Stor eller måttlig störning under lång tid (över riktvärden) för glesbebyggda områden
Motverkar nationella/regionala/lokala mål på ett betydande sätt
Områden eller strukturer med särskilda/unika kvaliteter skadas/förändras drastiskt – eller
möjligheten att uppleva kvaliteterna förändras drastiskt
Viktiga naturresurser försvinner eller blir inte längre tillgängliga

Måttlig negativ
konsekvens (--)

Liten, varaktig effekt på nationella eller regionala intressen
Måttlig, varaktig effekt på lokala intressen
Stor tillfällig effekt på lokala intressen
Stor eller måttlig störning (under riktvärden) under lång tid
Liten störning (under riktvärden) under lång tid
Viktiga samband och strukturer försvagas. Enskilda objekt som inte är betydelsebärande
för helheten försvinner.
Motverkar nationella/regionala/lokala mål i viss utsträckning
Värden inom områden med särskilda med särskilda/unika kvaliteter
skadas/försvinner/förändras drastiskt, men värdet av helheten kvarstår
Viktiga naturresurser förstörs delvis eller blir mindre tillgängliga

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten, varaktig effekt på lokala, regionala intressen
Måttlig tillfällig effekt på lokala/regionala intressen
Lite störning under kort tid (under riktvärden)
Motverkar nationella/regionala/lokala marginellt. Kan ge en kumulativ påverkan
tillsammans med annan exploatering
Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är betydelsebärande för
helheten försvinner
Viktiga naturresurser påverkas i liten utsträckning

Likvärdigt med
nollalternativet 0

Effekterna av förändringen ger inga konsekvenser jämfört med nuläget (eller
nollalternativet)

Liten positiv
konsekvens (+)

Värdet förstärks något.

Måttlig positiv
konsekvens (++)

Värdet förstärks genom att tidigare skador åtgärdas. Miljöupprustning. Positiva
konsekvenser på värden av regional betydelse.

Stor positiv
konsekvens (+++)

Nya värden tillförs. Positiva konsekvenser för intressen som gäller på EU-nivå (till exempel
Natura 2000-omåden, sänkning under miljökvalitetsnorm). Positiva konsekvenser på
riksintressen eller värden av nationell betydelse.
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3.2.3 Miljökvalitetsnormer och riktvärden
Vattenförvaltningen i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, införlivat i svensk
lagstiftning genom bland annat 5 kap miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen
(2004:660). I Sverige genomförs vattenförvaltningsarbetet i sexåriga cykler under ledning
av de fem vattenmyndigheterna. Allt arbete utgår från att vattendelegationen
(vattenmyndighetens beslutande organ) vart sjätte år ska ta beslut om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken, enligt
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS
2013:19 samt HVMFS 2015:4. Miljökvalitetsnormer beskriver den önskade
vattenkvaliteten för en vattenförekomst och tidpunkten för när den senast ska uppnås.
Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön
ska uppnås. Innan en miljökvalitetsnorm fastställs måste vattnets nuvarande status
undersökas, klassificeras och påverkan ska bedömas. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får
försämras.
Samtliga vattenförekomster i Sverige har statusklassats av vattenmyndigheterna.
Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. Av
praktiska skäl har inte alla sjöar och vattendrag klassats som vattenförekomster utan en
nedre storleksgräns har satts. Statusklassning och hur miljökvalitetsnormer ska
fastställas för ytvatten (sjöar och vattendrag) regleras förutom i förordningen om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön även i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19).
För ytvatten (sjöar och vattendrag) bedöms både ekologisk status och kemisk status. Den
ekologiska statusen utgör en sammanvägd bedömning av:
•

Biologiska kvalitetsfaktorer

•

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

•

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Klassificeringen av ekologisk status omfattar klasserna hög, god, måttlig,
otillfredsställande eller dålig ekologisk status.
Den kemiska statusen grundas på halter av ett antal prioriterade ämnen eller
ämnesgrupper samt ytterligare åtta andra substanser. Ämnena och ämnesgrupperna
finns redovisade i ett dotterdirektiv (2008/105/EG) till vattendirektivet. Kemisk
ytvattenstatus klassificeras som god eller uppnår ej god status.
Det räcker att en kvalitetsfaktor försämras för att status försämras.
Miljökonsekvensbeskrivningar ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten
påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.
För att bedöma konsekvensen av planen i denna MKB, har hänsyn tagits till
tidsperspektiv, d.v.s. om påverkan är kortsiktig och av övergående karaktär eller om
repo002.docx 2013-06-14

12 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan\200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

påverkan är på lång sikt. De flesta kvalitetsfaktorer och parametrar bedöms endast
påverkas tillfälligt under byggskedet, medan några faktorer även bedöms påverkas både
på kort och på lång sikt.
Hänsyn har även tagits till skala. Som har beskrivits under 3.1.2 Geografisk avgränsning,
ligger planområdet i Tullholmsviken (ca. 0.14 km2 öppet vattenområde), som är en liten
del av vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön (30 km2) och vilket
miljökvalitetsnormerna avser. Dessutom upptar kaj, torg, strandpromenad och bassäng
upptar bara en liten del av Tullholmsviken och intilliggande mark, ca 2900 m2, d.v.s.
mindre än ca 1 ‰ av hela vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön. Detta innebär att
detaljplanens påverkan på vattenförekomstens ekologiska och kemiska status är
försumbar för många (dock inte alla) kvalitetsfaktorer och parametrar. Under rubrikerna 0
- 0 tas detaljplanens potentiella påverkan på kvalitetsfaktorer och parametrar för hela
vattenförekomsten upp, samt om det finns risk för att dessa påverkas lokalt i
Tullholmsviken.
Till sist bedöms påverkan utifrån de två alternativ som beskrivs i kapitel 4.
För att förebygga olägenheter för människors hälsa finns riktvärden i Förordning (SFS
2015:216 med ändring SFS 2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader som ska
eftersträvas vid nybyggnad av bostäder. De riktvärden som gäller för buller från vägar
återfinns i Tabell 2.
Tabell 2. Riktvärden för buller från vägar
Plats

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

På fasad

60 dB(A)

-

Vid uteplats

50 dB(A)

70 dB(A)

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första raden i
Tabell 3 att bullret inte bör överskrida 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2015:216) föreskriver vidare att om den
ekvivalenta ljudnivå utomhus 60 dB(A) som anges i tabell 1 ändå överskrids bör: 1. minst
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden. Om riktvärdet gällande maximal ljudnivå på uteplats, 70 dB(A) ändå överskrids,
bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06:00 och 22:00. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan
av eventuella egna reflekterande ytor.
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Tabell 3. Riktvärden för byggbuller för bostäder (NFS 2004:15)
Ljudnivå

Tid

Utomhus dB (A)

Inomhus dB (A)

Ekvivalent ljudnivå

Vardagar 07–19

60

45

Vardagar 19–22 samt
lör.-, sön- och
helgdag 07–19

50

35

45

30

70

45

Natt 22–07 samt lör.sön- och helgdag 19–
22
Maximal ljudnivå

Natt 22–07 samt lör.sön- och helgdag 19–
22

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormer för ett antal olika ämnen
bland annat kvävedioxid, partiklar (PM2,5, PM10), svaveldioxid, bly, bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna
gäller för utomhusluft och är till för att skydda miljön och människors hälsa. Vid planering
och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till normerna
(Luftkvalitetsförordningen 2010:477, 2010).
Riksdagen har också beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige varav ett mål
gäller Frisk luft. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målet Frisk luft innebär att luften
ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Målet för Frisk luft har angetts som högsta halt av ett antal luftföroreningar. Miljömålen
utgör en del av beslutsunderlaget för myndigheter vid beslutsfattande men är inte
lagreglerade.
För att skydda miljön och människors hälsa och för att uppfylla EU:s krav har regeringen
utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Tabell 4. Miljökvalitetsnorm (MKN) och utvärderingströsklar (ÖUT) resp. NUT och
miljömål frisk luft för kvävedioxid.
NO2 (µg/m3)

MKN

ÖUT

NUT

Miljömål
Frisk luft

Årsmedelvärde

40

32

26

20

Dygnsmedelvärde

60*

48*

36*

Timmedelvärde

90**

72***

54***

60
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I arbetet med planen har en utredning om luftkvalitet genomförts av Ramböll för att
bedöma utomhusluften i området (Ramböll 2019). I utredningsarbetet har utsläppshalter
kring planområdet beräknats med hjälp av luftberäkningsmodell Simair2. Modellen
används för att beräkna utsläppshalterna i vägars närhet, där trafiken är den
huvudsakliga utsläppskällan. Någon mätning av luftföroreningar har inte gjorts. Syftet
med undersökningen var att undersöka luftkvaliteten vid de nya bostäder som planeras
mellan Packhusgatan och Tullhusgatan vid en framtida situation år 2040. Beräkningar har
gjorts för ett framtida scenario där området är fullt utbyggt enligt planprogrammet med ny
bebyggelse längs Packhusgatan, respektive Tullhusgatan. Utsläppshalterna av
kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) samt bensen har beräknats.
Miljökvalitetsnormer aktuella vid genomförda beräkningar framgår av Tabell 5 från
rapport (Ramböll 2019) tillsammans med utvärderingströsklar. Utvärderingströsklar
används i lagstiftningen för att avgöra graden av kontroller som kommunen måste
genomföra.
Tabell 5 Miljökvalitetsnormer vid genomförda beräkningar

Kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och bensen har beräknats på de två vägar som
förväntats uppstå högst föroreningshalter, Tullhusgatan och Packhusgatan. Vid
beräkningarna har 2 scenarier beräknats, för att även ta hänsyn till kumulativa effekter
som pågående och planerade projekt. Scenario 1 är i en framtida situation år 2040 där
södra förbindelsen inte byggs och trafikföringen fortsätter som den gör idag. Scenarion 2
redovisar en framtida situation år 2040 där södra förbindelsen byggs och tas i bruk, vilket
medför en förändrad trafikflödesfördelning än idag.

4

Alternativ

4.1

Detaljplanen- huvudalternativ
Huvudalternativet innebär att aktuellt detaljplaneförslag genomförs. Området är utpekat i
kommunens översiktsplan (ÖP) från 2012 som ett prioriterat område för stadsutveckling. I
utvecklingen av staden är förtätning en viktig del med viktiga avvägningar mellan behov
av transporter, parkeringsmöjligheter och rekreationsfunktioner. Planen har bedömts ligga
i linje med kommunens visioner och strategier om ekonomisk, social och ekologisk
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hållbarhet. Planen är även en del av kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Stadsbyggnadsnämnden godkände planområdet som ett område för förtätning av
centrala delar av Karlstad, 2009.

4.2

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att detaljplanen inte fastställs och inga bostäder uppförs inom
planlagt område. Strandområdet, område med industribebyggelse och hårdgjorda ytor
bibehålls i nuvarande utformning. Alternativet är inte att beakta som ett åtgärdsförslag
utan är ett jämförelsealternativ.

4.3

Alternativ lokalisering
I och med att planområdet lokalisering utretts i tidigare skeden och bedömts vara ett
värdefullt område för bostadsbebyggelse kommer inte lokaliseringsalternativet att
fördjupas i denna MKB.

4.4

Alternativ utformning
Utformning har utretts i samband med framtagande av detaljplanen.
Under projekteringens gång har alternativa utformningar utretts, främst avseende markförstärkningsåtgärderna. Huvudalternativet vid grundläggning för kaj och torgkonstruktion
är att förstärka marken för med kalk-cementblandning (KC-pelare). I området där
parkeringen är idag kan det bli aktuellt med en övergångszon med skumglas.
Byggnaderna grundläggs med pålning.
I planprogrammet har en utformning valts som är anpassad efter övrig stadsbild. Två
alternativa utformningar i strandområdet finns, där det första alternativet valts som
huvudalternativ:
1. Torg, kaj och strandpromenad med bryggor och bassäng
2. Torg, kaj, strandpromenad utan bassäng och bryggor
I planen finns två alternativa utformningar, ett alternativ med kaj, torg och
strandpromenad och ett alternativ med kaj, torg, brygga, strandpromenad och en
bassäng (se pil och Figur 3). Ytan för bassängen är 475 m2, medan ytan för kaj och torg
uppgår till 2400m2.
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Figur 3. Till vänster, Alternativ 1, med kaj, torg, brygga och bassäng. Till höger, Alternativ
2, utan bassäng

5

Samråd
Planprogrammet upprättat 27 september 2017 sändes över för samråd till Länsstyrelsen i
Värmlands län. Programförslaget behandlades i samråd med företrädare för Trafikverket
och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 26 oktober 2017.
Allmänhetens samråd i detaljplan hölls mellan den 29 juni-3 september 2018.
Länsstyrelsen lämnade yttrande på förslag till detaljplan för Tullholmssågen 4 m.fl inom
Viken den 2018-09-20. Synpunkter som inkommit sammanfattas i samrådsredogörelse till
detaljplanen som bifogas detaljplanen.
Samråd i denna MKB har även hållits mellan kommunen, Länsstyrelsen och Sweco, den
20 februari 2019. Vid mötet redovisades kort de kompletterande undersökningar som
gjorts om provtagning av föroreningar i mark och sediment, luftkvalitetsutredning,
bullerutredning, utredning om påverkan på miljökvalitetsnormer MKN och om
huvuddragen i MKB. Vid mötet lyftes frågan om risk för översvämning i detaljplan och
Länsstyrelsen framförde att Boverkets riktlinjer ska redovisas. Länsstyrelsen framförde
även att alla olika trafikscenarion behöver redovisas i bullerutredning. Vid mötet togs
frågan upp om samprövning enligt kap 7 och 11, vilket Länsstyrelsen var positiv till.

6

Befintliga förhållanden och bedömda miljökonsekvenser

6.1

Byggnadstekniska förutsättningar
De byggnadstekniska förhållandena och grundförstärkning av området har utretts i
samband med den geotekniska utredningen av Sweco, PM, daterad 2017-09-13.
Sättningar kommer att utvecklas i jorden, leran, för all form av ny permanent lastökning.
Sättningarnas storlek är förutom lerans sättningsegenskaper beroende av lermäktighet,
lastens intensitet och utbredning i plan samt lastens verkan över tiden.
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Till följd av fyllningens varierande sammansättning och fasthet kan sättningar även
utvecklas i fyllnadsmaterialet.
Strandpromenaden och planerade byggnader inom huvuddelen av området erfordrar
djupgrundläggning med pålar för ett sättningsfritt utförande. I den södra delen av området
med ringa lermäktighet bedöms mindre byggnader kunna grundläggas ytligt. För
huvuddelen av området kommer omgivande mark inte höjas eller enbart höjas lite varför
enbart försumbara sättningar kommer att uppstå. I anslutning till Tullholmsvikens
vattenområde och den nordöstra delen av området kommer dock sättningar i omgivande
mark uppstå och uppfyllnad görs till en motsvarande nivå som övriga området.
Stabiliteten mot Tullholmsvikens vattenområde är tillfredställande i områdets södra del,
om GC-vägen höjs och/eller flyttas längre öster ut kan dock tryckbank i vassområdet
bitvis erfordras. I områdets centra och norra del planeras för en strandpromenad och/eller
kajkonstruktion. För denna del kommer geotekniska förstärkningsåtgärder att erfordras.
Omfattningen av åtgärderna beror på hur långt ut i vassområdet de placeras och vilken
nivå på botten (vattendjup) utanför dem som planeras. Utförda stabilitetsberäkningar visar
på att strandpromenad och/eller kajkonstruktion kan byggas.
Äldre kartor nedan visar på den historiska förändring med utfyllnad som området
genomgått. På flygbilder från 1929, syns sågverket i vikens norra del, Den norra delen av
Tullholmsviken har förändrats i utseende från 1929 och fram till 1994, genom utfyllnad.
Områdets bebyggelseutveckling syns vid studie av kartor (Figur 4-Figur 7).
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Figur 4. Ortofoto över hur det berörda området såg ut 1929, röd ruta markerar det
berörda området för detaljplanen.

Figur 5. Ortofoto från 1958, röd ruta markerar det berörda området för detaljplanen. Pilen
visar stockar i vattnet vid flottningsverksamheten.
repo002.docx 2013-06-14

19 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan \200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

Figur 6. Ortofoto från 1971. Packhusgatan finns inte.

Figur 7. Ortofoto från 1994, med både Konsum och Packhusgatan som kan ses i bild. En
utfyllnad har skett av viken för att bygga Packhusgatan.
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6.2

Stads- och landskapsbild
Befintliga förhållanden
Stads- och landskapsbilden i området domineras av industrilokaler, lagerlokaler och
parkeringsytor. Området angränsar även till vatten och en del av området består även av
vassbeklädd strand. I dagsläget finns en promenadväg längs ena delen av stranden.
Planprogramområdet Tullholmen är uppdelat i 3 delar, där Tullholmssågen benämns som
delområde 1, röd markering i karta (Figur 1). I omgivningen planeras och byggs även
kvarteret Kanoten med 700 bostäder, Kvarteret Fören 130 lägenheter, Kvarteret Varvet
med 300 lägenheter och kvarteret Tyggårdsviken med 700 bostäder.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär inget tillskott till eller förändring av stads- och landskapsbilden. Vid
nollalternativet kommer området att fortsätta användas som industriområde, för någon
annan verksamhet. Andelen tunga transporter skulle därmed fortsätta till och från
området. Om nuvarande industrilokaler fortsätter användas, bedöms ingen förändring
ske.
Konsekvenser i byggskedet
Vid rivning av befintliga byggnader, grundförstärkning av området och anläggandet av det
nya området, kommer tillfälliga upplagsplatser behövas, etableringsområden och
byggtrafik förekomma i området. Ytor som behövs för etablering förväntas kunna rymmas
inom planområdet. Dessa ytor kan tillfälligt påverkas genom markpackning och
föroreningar, så som spill från arbetsmaskiner. Viktiga skyddsåtgärder är att inte ställa
upp maskiner i strandområdet, för att minska risk för spill och läckage ut i Tullholmsviken.
Byggtrafik kan innebära att damm sprids i närområdet. Stads- och landskapsbilden
bedöms tillfälligt påverkas negativt av den byggarbetsplats som krävs för anläggandet.
Konsekvenser av planen
Planen kommer att omvandla en nuvarande industriverksamhet med lagerlokaler och
parkeringsytor till område för bostäder med hög arkitektonisk kvalitét och därmed bidra till
att förhöja värdet för stadsbilden. Genom att området länkar samman stadskärnan med
stadsträdgården, Orrholmen, Tullholmsviken och Mariebergsviken (Figur 8) så kommer
stadsbilden att påverkas positivt. Anläggande av en strandpromenad möjliggör även för
ett ökat vattennära intryck och binder samman strandpromenaden mot Orrholmen. Det
vattennära intrycket ökar något i huvudalternativet, utformningsalternativ 1 med bryggor
och bassäng. Scenariot syftar till att öka Karlstads attraktivitet genom att förbättra
stadens Vänerkontakt i enlighet med Karlstads kommuns översiktsplan.
Sammanfattningsvis bedöms planen innebära positiva konsekvenser för stads- och
landskapsbilden.
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Figur 8. Programområde med kringliggande stadsutveckling, bild från planprogrammet.
Röda pilar anger siktblickar.

6.3

Kulturhistoriska värden
Befintliga förhållanden
Området är en del av kulturmiljöprogrammet för Karlstads kommun. Det kulturhistoriska
värdet finns enligt kulturmiljöprogrammet i helheten och samspelet mellan olika
bebyggelseområden och kulturelement, dels i befintlig bebyggelse och konstruktioners
utformning, utförande, materialval och färgsättning (Länsstyrelsen Värmland 2007).
Genom detaljplanebestämmelser kan kulturvärden bevaras. De centrala delarna av
Karlstad är skyddat enligt riksintresse för kulturmiljövård, ca 600 m norr om
detaljplaneområdet. Ingen del av planområdet är riksintresse, byggnadsminne eller
skyddad som fornlämning. Detaljplaner utgörs delvis ett skydd för befintliga kulturvärden.
Konsekvenser av nollalternativet
Ingen förändring sker av området.
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Konsekvenser av planen
I och med genomförandet av detaljplanen övergår industri- och verksamhetsbyggnader till
bostadsbebyggelse. Bagerihuset längs Näbbgatan och industrispåret är två intressanta
delar av industriminnet i området som föreslås att bevaras genom planbestämmelserna. I
planprogrammet föreslås även att ny bebyggelse i närområdet till bagerihuset får
anpassas till material i skala och form. Genom att bagerihuset och industrispåret föreslås
att bevaras i form av skydd- och varsamhetsbestämmelser, så kan områdets värdekärna
och minne behållas. Strukturer och samband kan även fortsättningsvis uppfattas. Därmed
bedöms genomförandet av planen medföra obetydliga konsekvenser för kulturmiljö.

6.4

Boendemiljö (inklusive MKN buller)
Befintliga förhållanden
Under detta kapitel behandlas buller från befintlig industriverksamhet inom
detaljplaneområdet, och buller från omgivande verksamheter. I och med att området är
beläget inom en tätort, bedöms känsligheten för boende vara stor.
Inom området har bullerberäkningar gjorts över den befintliga industriverksamheten
(Sweco 2012). De befintliga bullerkällor inom Konsum Värmlands verksamhet som kunde
konstateras inom området var:
•

In och utlastning vid kajer

•

Kylaggregat på lastbilar som står på området samt genomför i och urlastning vid
lastkajer. Lastbilar kör alla tider på dygnet.

•

Kylaggregat på släp, stationära samt vid i och urlastning. Dessa är i drift året om
dygnet runt.

•

Stationära fryscontainers

•

Fläktar på tak på alla byggnader som ingår i Konsum Värmlands verksamhet.
Även dessa är i drift året om dygnet runt.

De närboende bedöms i dagsläget påverkas måttligt negativt både visuellt och i form av
buller och lukt från den befintliga industriverksamheten. Det buller som befintlig
verksamhet orsakar beräknades alstras ut över vattenområdet.
Planområdet exponeras redan idag för trafikbuller, främst från Packhusgatan och
Tullhusgatan. Trafikmängden på dessa vägar förväntas öka i framtiden. Planen föreslår
att bostadskvarteren längs Packhusgatan och Tullhusgatan präglas av
sammanhängande och slutna kvarter på ett sätt som gör att bebyggelsen kan skärma av
trafikbuller. I samband med arbetet har beräkningar gjorts huruvida beräknade
trafikflöden påverkar MKN och nya bostäder i planområdet.
Förväntade trafikbullernivåer har beräknats för bostäder i Tullholmssågen av
Akustikverkstan 2017 och har uppdaterats 2019. Tre olika scenarion har studerats,
Nuläge 2019, Målbild 2040 samt Värsta fall 2040. Värsta fall omfattar uppskattade
trafikflöden prognosår 2040 om inga åtgärder görs på kringliggande trafiknät. Enligt
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Karlstads kommun skall andelen tung trafik räknas mellan 5–7 %. Ekvivalent ljudnivå från
trafik har beräknats uppfylla riktvärdet 60 dB(A) vid fasad vid alla byggnader utom vid de
byggnader med fasad i direkt anslutning till Packhusallén i alla tre scenarier och den
nordvästra fasaden mot Tullhusgatan längst i norr (endast scenario värsta fall 2040).
Ingen beräknad fasadnivå överskrider 65 dB(A) för något scenario. I utredningen föreslås
att vid de fasader som överstiger 60 dB(A) placera mindre lägenheter (max 35 kvm) eller
planera så att minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där
55dB(A) och hälften vända mot en sida 70 dB(A) max ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00. Utredningen visar även att det finns möjligheter att hitta placering för
balkong och uteplats för byggnader för att klara riktvärden för uteplats.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär att inga nya bostäder byggs i området. Ingen förändring sker av
bullersituationen och ingen förändring sker av trafikbuller från Packhusgatan eller av det
industribuller från fläktar, kyl och frysanläggning som nu påverkar närboende och miljö.
Alternativet innebär även att bullret från Packhusgatan inte avskärmas mot vattnet på det
vis som det bedöms kunna göras i och med planens genomförande.
Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet kan närboende, människor som arbetar i närområdet och och
människor som rör sig nära aktuellt område påverkas av buller, eventuellt vibrationer och
damning från arbete och maskiner. Problem med damning kan främst uppstå vid
tillverkning av KC-pelare, men bedöms vara en arbetsmiljöfråga, se kap 6.7, Risk och
säkerhet. Under byggskedet kommer fordon och maskiner innebära en ökad
bullerpåverkan. Riktvärden finns för byggbuller vid bostäder.
Konsekvenser av planen
De bullerutsläpp som sker från befintlig industriverksamhet kommer att upphöra i
samband med detaljplanens genomförande. I samband med detaljplanens genomförande
bedöms även bullret kunna avskärmas mot vattnet, vilket är positivt för alla som nyttjar
vattenområdet; både djur och människor. Lastbilstrafiken till och från området som sker
dygnet runt året om kommer även att minska i och med genomförandet av planen.
Genomförandes av detaljplanen bedöms vara en liten positiv konsekvens för de
närboende till området/för boendemiljön.
Det aktuella området är redan utsatt för trafikbuller från Packhusgatan och Tullhusgatan.
Den bedömda trafikökningen inom planområdet innebär en högre bullerbelastning från
vägtrafik. Utförda bullerberäkningar (Akustikverkstan 2019) visar att delar av de
planerade bostadshusen närmast Packhusgatan kommer att utsättas för en ekvivalent
trafikbullernivå överskridande gällande riktvärde (ekvivalentnivå utomhus, vid fasad).
Riskvärdet 60 dB uppfylls vid alla byggnader för alla byggnader förutom för fasader mot
Packhusallén och NV fasad mot Tullhusgatan (värsta fall 2040).
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Beräkningsresultaten visar dock att nya bostäder i de föreslagna lägena kan utformas så
att alla boende kommer att ha tillgång till goda ljudmiljöer, under förutsättning att
bullerskyddsåtgärder utförs. Bostadsbyggnader mot Packhusgatan ska utföras slutna i
syfte att skapa en ljuddämpad sida. Vidare bedöms det finnas goda möjligheter att
utforma relativt tysta innergårdar inom planområdet. Störningar från vägtrafikbuller kan
dock inte uteslutas.

6.5

Luftkvalitet (inklusive MKN luft)
Detta kapitel behandlar utsläpp från trafik, arbetsmaskiner och utsläpp till luft, vatten och
dagvattenhantering. Mobilisering av befintliga föroreningar i jord och sediment behandlas
under kapitel 6.6. Risker beskrivs under kapitel 6.7. Miljökvalitetsnormer (MKN) luft
behandlas här, medan MKN vatten behandlas vidare i ett eget kapitel.
Befintliga förhållanden
Karlstads kommun mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad, mätstationer finns
vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan.
Kommunens senaste luftmätning är från 2018 (Karlstads Kommun 2018c) och visade
ungefär samma halter som en tidigare luftmätning (Karlstads Kommun 2013). Generellt
klaras miljökvalitetsnormerna. Däremot överskreds nedre utvärderingströskeln (NUT) för
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). P.g.a. detta sker kontinuerliga mätningar av
dessa parametrar vid Hamngatans mätstation där trafikflödet är 14 000 fordon/dygn
(2018).
Årsmedelhalten av PM10 var 17,9 μg/m3 under 2018 vilket ligger under NUT (20 μg/m3)
och miljökvalitetsnormen (MKN) (40 μg/m3). Däremot överskreds NUT dygnsmedelvärde
(25 μg/m3) vid 69 av 35 tillåtna gånger under året. Antal överskridanden av MKN
dygnsmedelvärde (50 μg/m3) var 15 av 35 tillåtna gånger.
Årsmedelhalten av kvävedioxid var 20,9 μg/m3 under 2018 vilket ligger under NUT
(26 μg/m3) och MKN (40 μg/m3). Däremot överskreds NUT dygnsmedelvärde (36 μg/m3)
vid 15 av 7 tillåtna gånger under året. NUT timmedelvärde (54 μg/m3) överskreds 282 av
175 tillåtna gånger. Antal överskridanden av MKN dygnsmedelvärde (60 μg/m 3) var 0 av
7 tillåtna gånger och för MKN timmedelvärde (90 μg/m3) 17 av 175 tillåtna gånger.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär inget tillskott eller förändring av utsläpp till luft.
Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner ge upphov till spridning av partiklar i luft och
miljö- och klimatpåverkande gaser som koldioxid, kolmonoxid och kväveoxid. Utsläppen
från arbetsmaskiner är begränsade till byggtiden och bedöms omfatta en liten del av de
totala luftutsläppen från trafik i området. Packhusgatan som är vältrafikerad dagligen
bedöms utgöra den största bidragande faktorn till luftutsläppen i området. Då
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arbetsområdet är litet, bedöms risken för överskridande av miljökvalitetsnormer till luft
vara försumbar.
Konsekvenser av planen
Genomförande av detaljplanen innebär en förtätning av området, vilket bedöms generera
en ökad trafikbelastning och därmed en ökning av trafikrelaterade luftföroreningar inom
planområdet.
Vägtrafik bidrar bland annat med utsläpp av koldioxid, med en ökad växthuseffekt som
följd. Trafiken bidrar även med utsläpp av bland annat kvävedioxid, partiklar och bensen
samt bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Kvävedioxid bidrar till försurning av mark
och vatten och kan påverka lungfunktionen hos människa samt förvärra astma. Marknära
ozon är en sekundär luftförorening som bildas via en serie kemiska reaktioner som drivs
av energi från solljuset. Utgångsämnena är främst kväveoxider och flyktiga organiska
ämnen. Marknära ozon irriterar slemhinnor och lungor samt skadar växtligheten.
Vägtrafiken orsakar även utsläpp av partiklar via ofullständig förbränning samt via slitage
av vägbanan. Luftburna partiklar är skadliga för luftrören och kan orsaka astma,
lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Bensen förekommer bland annat som tillsats i
bensin och kan orsaka cancer hos människa. Vägtrafikens utsläpp av bensen påverkas
av andelen katalysatorförsedda fordon, bränslets bensenhalt, trafikmängd och köbildning.
Beräkningar av en framtida situation 2040 med full utbyggnad enligt detaljplan i scenarion
(Nuläge 2019, Målbild 2040 samt Värsta fall 2040) visar att utsläppshalterna av både
kvävedioxid, partiklar och bensen ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Dock
överskrids nedre utvärderingströskeln (NUT) för både PM10 och NO 2, vilket innebär att
kontinuerliga mätningar kommer att behövas. Miljökvalitetsmålen överskrids för NO2 och
bensen vid samtliga scenarier samt för PM10 vid Värsta fall 2040 scenarion. I rapporten
anges att beräkningsresultaten kan anses som ett ”värsta fall” och luftkvaliteten i området
kan komma att bli bättre i verkligheten, men att prognostiserade trafikflöden som använts
i utredningen kan ligga något högre eller lägre. Detaljplanen bedöms således inte
medföra någon negativ effekt på luftkvaliteten.
På grund av riskerna, kommer friskluftintag inte placeras mot Packhusgatan.

6.6

Befintliga föroreningar
Befintliga förhållanden
Aktuellt område utgörs av Tullholmssågen 4, Kostern 10 och del av Viken 2:1 och består
huvudsakligen av industribebyggelse och hårdgjorda ytor. I anslutning till Tullholmsvikens
vattenområde återfinns gräsytor samt en GC-väg. Området begränsas i norr av
Packhusgatan, i väster av Tullhusgatan, i söder av Näbbgatan, i nordost av Tullaren 1
och i öster av Tullholmsvikens vattenområde. I dagsläget består den största delen av
planområdet av hårdgjord yta, vilket innebär att ytavrinningen och infiltrering till mark sker
utanför hårdgjorda ytor, park- och gräsytor och strandområde i utkanterna av området.
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Området runt Tullholmssågen har under det senaste århundradet genomgått en utfyllnad
av ett tidigare vattenområde. En jämförelse i tid mellan äldre kartor från Karlstads
kommun visar att sågverket Tullholmssågen fanns 1929 (Figur 5), men Packhusgatan
fanns inte. Efter detta har marken i Tullholmsvikens norra del fyllts ut, jämför kartor år
1958 (Figur 5), år 1971 (Figur 6) och år 1994 i (Figur 7). På flygbilden från 1994 finns
Packhusgatan. Att hela området ligger på utfylld mark som historiskt sett hört till
sågverket, innebär att mark och sedimenten har förhöjd risk att innehålla förhöjda
föroreningshalter.
Området utgörs, som beskrivs ovan, av utfylld mark, fyllningen har varierande mäktighet
och innehåll. Under fyllningen består naturligt lagrad jord av finkorniga sediment ovan fast
friktionsjord på berg.
Den befintliga fyllningens mäktighet ökar från Tullholmsvikens vattenområde i riktning mot
Packhusgatan, där mäktighet är på ca 10 m. Inom Tullholmssågen 4 och Kostern 10
varierar fyllningsmäktighet mellan 2 och 5 m. Utförda undersökningar visar att fyllningens
sammansättning är heterogen och kan variera markant vid förflyttningar på enbart någon
meter i plan.
Grundvattenytans läge förväntas återfinnas på ca 0 à 2 m djup under nuvarande markyta
och variera med årstid, nederbördsmängd och Vänerns vattennivå. Nivån för grundvatten
har vid provtagningstillfällena bedömts i fält till 1,2-2,7 m under markytan.
Djupet till berg ökar generellt från söder mot norr och är minst i sydost ca 2,5 m och som
störst i nordost ca 18 m.
Sweco har genomfört miljötekniska markundersökningar i området.
Markundersökningarna gjordes i syfte att kartlägga föroreningssituationen i området.
Provresultatet visar på konstaterade föroreningar inom området, i halter överstigande
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och i några fall
även Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).
Baserat på påträffade föroreningar har området delats in i tre delområden i Sweco 2019.
Inom delområde 1 (beläget i sydöstra delen av planområdet, vid Kostern 10), har högst
antal förorenade prov konstaterats. I vissa punkter har även oljelukt påträffats i
fyllnadsmaterial och petroleum har konstaterats i några punkter. Halterna av framförallt
PAH-H överstiger i flera punkter det generella riktvärdet för KM. Även halter av andra
ämnen överstiger KM och MKM i vissa punkter. Förhöjda dioxinhalter över KM och MKM
har påträffats i ett par prov innehållande bark.
I delområde 2, vid Packhusgatan, har främst ytliga massor påvisat förhöjda
föroreningshalter. Prov från nivå 0-1 m under markytan har påvisat PAH-H-halter
överstigande KM i flera punkter. I underliggande massor påvisas främst halter
understigande KM, dock med vissa undantag.
Föroreningshalterna är generellt låga (understigande KM) inom delområde 3. Några
undantag finns dock.

repo002.docx 2013-06-14

27 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan \200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

På området finns det 2 oljecisterner ovan jord. Det har tidigare utförts en oljesanering i
området längs en dagvattenledning som mynnar ut i Tullholmsviken.
Det har utförts kompletterande provtagning av sediment under 2019, se Miljöteknisk
rapport (Sweco 2019). Resultatet av provtagningen visade att det fanns både siltig dy,
vass och gammalt spån i sediment.
Resultatet av prover tagna i området för planerad bassäng (nr 1909–1911), visar att prov
på nivå 0–0,4 m påvisar något förhöjda halter (över KM och MRR- mindre än ringa risk). I
prov tagna på nivåer under 0,4 m påvisas föroreningshalter under KM och MRR. Detta
innebär att vid muddring till ett större djup än 0,4 m så indikerar genomförd provtagning
att sedimenten är under KM och MRR.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär ingen förändring. I nollalternativet fortsätter marken vara industrimark
och inte förändras kommer de föroreningar som finns att ligga kvar. Det är möjligt att
befintlig förorenad mark fortsätter att laka ur föroreningar till Tullholmsviken.
Konsekvenser i byggskedet
Då förhöjda föroreningshalter har observerats i området bedöms det finnas risk för att
markföroreningar påträffas och kan spridas under byggskedet. Skyddsåtgärder behöver
regleras i anmälan till tillsynsmyndigheten. Exempel på risker för föroreningsspridning är:
•

Förorenade massor som tillfälligt läggs upp kan riskera att kontaminera och läcka
ut till annan mark

•

damning

•

spridning vid länshållning

•

spridning vid muddring

•

risk att fler föroreningar påträffas

Under byggskedet kommer transporter av massor att ske.
Konsekvenser av planen
Vissa massor är så pass förorenade att de behöver åtgärdas (saneras). På så vis innebär
planen en möjlighet att sanera och föra bort de förorenade massor som finns på platsen,
vilket är positivt för marken på platsen eftersom det innebär en minskad föroreningsbelastning till omgivningen. Dock kommer befintlig markflora att bytas ut när massor
transporteras bort från området, vilket kan vara negativt ur naturmiljöaspekt, se vidare
kapitel. I den mån det är möjligt kommer massor att återanvändas på plats, vilket främjar
god resurshushållning eftersom det minskar transporter, bortförsel och mängden avfall.
Sanering av massor kommer att innebära en förbättrad föroreningssituation på platsen
vilket är en liten positiv konsekvens för detaljplaneområdet eftersom tidigare skador
åtgärdas.
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Skillnaden mellan utformningsalternativen är att:
I alternativ 1 innebär det att området för bassängen kommer att behöva muddras och
sedimentet transporteras bort. I alternativ 2 kommer befintliga sediment att ligga kvar.

6.7

Klimat, risk och säkerhet
Befintliga förhållanden
Det här kapitlet behandlar risker med projektet, risk för översvämning, risker i byggskede.
Delar av planområdet ligger inom riskområde för översvämning. Här sammanfattas PM
översvämning (Sweco 2019). MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har
genomfört översiktlig stabilitetskartering och gjort flödesberäkningar. Planeringsnivåerna
för översvämningar med olika återkomsttider, inklusive BHW som motsvarar en
översvämning med ungefär 10 000 års återkomsttid, visas i Tabell 6. Historiskt sett har
det förekommit flera översvämningar med stora konsekvenser. Vid en omfattande
översvämning kan betydande konsekvenser för både miljö, ekonomi och människors
hälsa inträffa.
Tabell 6. Planeringsnivåer i Vänern för Karlstad med nuvarande tappningsstrategi
(Karlstads kommun 2018)
Årsnivå

Vänerns
nivå

Klimat
RCP 8.5

Vindeffekt
stationär

Vindeffekt
dynamisk

Landhöj
ning.
2100

Beräknad
nivå utan
vind

Beräknad
nivå med
vind

100

45,63

0,49

0,20

0,10

-0,14

45,98

46,28

200

45,78

0,54

0,20

0,10

-0,14

46,18

46,48

BHW
(10 000)

46,58

0,33

0,20

0,10

-0,14

46,77

47,07

Marknivån inom Coops området och Packhusgatan i norr varierar mellan ca +46,7 á
+46,9 m (Figur 11). Vid vasskanten i anslutning mot Tullholmsvikens vattenområde är
marknivån ca +46,1 m1. Normalvattenståndet i Vänern i Karlstad är ca 44,65 m (RH
2000). En 100 års nivå i Vänern i Karlstad, med klimatfaktor och vindpåverkan, är enligt
SMHI ca +46.54 (RH 2000). Vid översvämningen 2000/2001 var Vänern som högst 46,0
m (RH 2000).

1

Sweco (2017d)
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Figur 11. Marknivåer inom planområdet.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär inget tillskott eller förändring av befintliga riskaspekter i området. .
Utredningen av översvämningsrisk visar att utan genomförande av detaljplan svämmas
en liten del av området över vid en 200-årshändelse (se bilaga 1 till PM Översvämning,
Sweco 2019) samt vid BHW med och utan vind (>en 10 000-årshändelse) svämmas
största delen av området över (Bilaga 3 och 5 till PM Översvämning, Sweco 2019).
Konsekvenser i byggskedet
Risker under byggskedet är en händelse som plötsligt inträffar och kan innebära stora
negativa konsekvenser för människa, miljö, hälsa, egendom och infrastruktur. Exempel
på risker som kan inträffa under byggskedet är;
•

Explosion eller brand

•

Kemikalieutsläpp

•

Skred eller ras
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•

Konstruktion rasar

•

Översvämningsrisk

•

Påträffande av föroreningar i mark och sediment

Risker kan motverkas genom vidtagande av skyddsåtgärder och avhjälpande åtgärder.
Arbetsmiljöfrågor och riskhantering hanteras vidare inför byggskedet.
Konsekvenser av planen
Området kring Tullholmsviken är låglänt och ligger inom område med översvämningsrisk,
se, PM översvämning (Sweco 2019). Bostadsområdet dimensioneras för att klara en
förhöjd vattennivå vid 200-årshändelse för Vänern i enlighet med Karlstads kommuns
riktlinjer för översvämning. Utredningen visar att planområdet klarar en 200-årshändelse
samt BHW utan vind (en 10 000-årshändelse) utan större påverkan.
Vid BHW med vind, som har en återkomsttid större än 10 000 år, kommer en del
påverkas. Det bedöms inte rimligt att säkra hela området i enlighet med Boverkets
tillsynsvägledning för scenarion BHW med vind. Planområdet ansluter till befintliga
områden och bebyggelse som ligger lägre än vattennivån i scenariot BHW med vind. Att
höja hela Tullhusgatans sträckning bedöms inte heller vara rimligt: existerande värden
som trädallén, industrispåret och bagerihuset skulle påverkas samt vägar utanför
planområdet skulle också behöva höjas och VA skulle behöva byggas om (PM
Översvämning Tullholmssågen). Planområdet och övriga delar av Orrholmen blir ändå
avskurit då omkringliggande stadsdelar också blir översvämmande vid scenariot BHW
med vind. Dessutom, att anpassa planområdet och omkringliggande områden för att klara
detta skulle också innebära en stor kostnad.
Genom olika åtgärder som tas minskas sårbarheten för översvämningsscenarion.
Eftersom viktig infrastruktur, såsom Huvudgatan, Packhusgatan, el, VA och övriga
tekniska anläggningar samt golvnivå i bottenplan i fastigheter dimensioneras för att klara
BHW med vindpåverkan, 47,07 m, kan människor ändå bo kvar i området. Dessutom
pågår denna påverkan under bara några timmar till, som högst, några dagar eftersom det
krävs en stark sydlig vind för att påverkan på vattennivån har effekt. Det blir dock en del
besvär eftersom gator, trottoarer, cykelvägar, källare (inklusive verksamheter i källarplan)
och garage översvämmas samt kollektivtrafik behöver ställas in längs med Tullhusgatan
(dock ej längs med Packhusgatan). Förmågan att kunna förutse, bemöta och återhämta
sig vid en BHW händelse med vindpåverkan bedöms vara god. Vattennivån i Vänern
stiger långsamt vilket ger samhället god tid på sig att förvarna och förberedda sig. Därtill
kan korttids väderprognoser förutse risken att en stark vind inträffar samtidigt under en
BHW händelse, vilket ger människor tid att reagera. Packhusgatan blir inte översvämmad
och kan användas för att nå området. Övriga gator bli översvämmad ca 0–30 cm, vilket
innebär att människor och räddningstjänstpersonal kan ta sig runt i området. Då BHW
bara inträffar under max några timmar kan återhämtningsarbetet snabbt komma i gång
efter händelsen.
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Andra risker som finns med att bygga i just det här området, kan vara risker i form av
sättningar i mark, se vidare under kapitel 6.1.
Alternativ 1 medför en viss risk för drunkningsolycka, då människor kommer att vistas
närmare vatten jämfört med idag. Även för alternativ 2 finns en liten risk, men den
bedöms bli likvärdig med nollalternativet.

6.8

Friluftsliv och rekreation
Befintliga förhållanden
Planområdet ingår i riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet, intresset ska beaktas i
samband med exploatering eller ingrepp i miljön (4 kap 2 §). Stor del av Karlstads
centrum ingår i detta intresse. Riksintresset hindrar inte utveckling av befintliga tätorter.
Aktuellt strandområde omfattas av strandskydd i vattenområdet. Strandskydd upphävs i
samband med fastställande av detaljplan. Parallellt med Packhusgatan går idag en gångoch cykelväg, som fortsätter efter strandkanten vid det berörda området och ut mot
Orrholmen. Strandpromenaden är ett viktigt stråk för gång- och cykeltrafikanter. Närheten
till Karlstads stadspark gör även området attraktivt ur rekreationssynpunkt.
Vänerskärgården är med sina cirka 20 000 öar och skär norra Europas största sötvattenskärgård. Jämfört med många andra skärgårdsområden har Vänerns skärgård en till
stora delar orörd natur, vilket gör den till ett mycket attraktivt besöksmål och rekreationsområde. Under de senaste åren har Karlstads kommun gjort flera åtgärder för att göra
Vänerskärgården mer tillgänglig för besökare. För Karlstad, med sitt läge i Klarälvsdeltat,
är närheten till vattnet mycket viktigt för boendemiljön, friluftsliv, rekreation och turism. I
Karlstad finns idag 4 båthamnar och en gästhamn. Befintlig småbåtshamn i
Tullholmsviken nyttjas fullt ut och inga lediga båtplatser finns.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär inget tillskott eller förändring av påverkan på möjligheterna för
friluftsliv och rekreation. Strand- och vattenområdet kommer ej kunna nyttjas mer än vid
dagens situation.
Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet kan begränsningar i framkomlighet föreligga, detta medför en lite
negativ konsekvens för friluftsliv och rekreation under en begränsad tid (byggskedet).
Konsekvenser av planen
Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresse för friluftsliv. Förutsättningarna för
allmänhetens möjlighet att nyttja strandområdet kommer att förbättras i och med den nya
kajen och att promenadstråket längs vattnet kommer att behållas. Kajen kommer även
utgöra ett positivt inslag för den planerade nya boendemiljön längs Tullholmsviken, se
även avsnitt 6.4.
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Vid utformning av kajen och torget läggs stor vikt vid att den ska vara inbjudande och
tillgänglig för allmänheten. En yta som idag utgör parkeringsyta kommer att ersättas med
en tillgänglig yta för allmänhet och närboende. Båda alternativen bedöms därmed bidra
till ökade förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i kommunen och medföra positiva
konsekvenser.
Alternativ 2 medför små förbättringar av upplevelsevärdet genom att kajen förlängs och
torget möjliggör större yta för när rekreation. Huvudalternativet med bryggor och bassäng
i alternativ 1 medför även att närheten till vattenytan ökar och möjligheterna för
användande av vattenområdet för bad ökar. Möjligheten att använda strandområdet för
både kommunens invånare och människor som bosätter sig i området ökar attraktiviteten
och medför förbättrat välbefinnande, social och psykisk hälsa.
Båda alternativen medför påtagliga förbättringar av upplevelsevärdet, vilket bedöms som
en måttligt positiv effekt. Alternativ 1 med bryggor och bassäng bedöms ge lite mer
positiva effekter än alternativ 2.

6.9

Naturmiljö (inklusive Natura 2000)
Befintliga förhållanden

Naturmiljö inom detaljplaneområdet
Marken inom planområdet utgörs idag främst av industribyggnader och stora öppna
parkeringsytor för bilparkering. Längs Tullhusgatan och Näbbgatan planterades på 1960talet en lindallé.
Strandkanten mot Tullholmsviken avgränsas av befintlig gång- och cykelväg och består
av en klippt gräsyta som avgränsas mot industrimarken med en rad träd. Även dessa träd
är planterade i allé. Flera av dessa träd är utpekade i kommunens trädinventering. I
strandområdet utanför gång- och cykelvägen, mellan gräsytan och den öppna vattenytan,
växer ett brett vassbälte med viss förekomst av kaveldun. Direkt intill strandkanten växer
också sälgsly.
Strand- och vattenområdet inom detaljplanområdet är inventerat sedan tidigare i de
inventeringar som togs fram i samband med MKB för kaj och bryggor Tullholmsviken
(Sweco 2015 och 2017). Inventeringarna omfattar land och vattenområde med
fördjupade artinventeringar av fisk, bottenfauna och fågelliv. Syftet var att kartlägga
områdets betydelse för biologisk mångfald och utreda befintliga naturvärden. Ur
inventeringsrapporten framgår att miljön på land domineras av infrastruktur och bebyggd
mark. Vegetation i berört vattenområde domineras av bladvass.
I naturvärdesinventeringen klassades Tullholmsviken strand till naturvärdesklass 2, högt
naturvärde. Vattenområdet som berörs av planen ingick delvis i den ovan nämnda
inventeringen. Vassbältet utgör värdefullt habitat för både fisk-, fågel och bottenfauna i
området. Fiskinventeringen i strandkanten visar att Tullholmsvikens norra del som ingår i
planområdet utgör lek- och uppväxthabitat för både gädda och lake.
Bottenfaunasamhället i Tullholmsviken är artrikt och bedöms hysa höga naturvärden.
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Enligt uppgifter från Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening finns följande fiskarter i
Tullholmsviken: faren, gädda, gös, braxen, mört och andra vitfiskarter. Nedre Klarälvens
FVOF har håvat efter gäddyngel vid ett flertal lokaler i Karlstad kommun och gäddyngel
har påträffats vid håvning i Tullholmsviken. Gäddan leker på översvämmade strandängar
och i grunda vegetationsklädda vikar från mars till juni. Vid inventeringen 2017 fångades
fiskyngel i samtliga provlokaler i Tullholmsviken, de arter som då påträffades var gädda
och lake. De mikrohabitat där flest gäddor fångades beskrivs som medeltät till tät bevuxet
med vass samt dominerande starrvegetation och glesare vass och kaveldun. Flest antal
lake hittades i mikrohabitat med en varierad vegetation beståendes utav kaveldun,
starrtuvor, bladvass och näckrosor.
Stranden och den näraliggande landmiljön utgör även en rastplats och ett
födosöksområde för fåglar som flyger mellan andra värdefulla naturområden, som
Vänern, Klarälven, Karlstads stadsträdgård och Mariebergsskogen.
Det limniska strandområdet bedöms kunna utgöra lekområde för fisk, tättingar och andfåglar. Täta, stora flikiga, heterogena vassar utgör ofta häckningsområde för fågel och
yngelområde för fisk. Vid inventeringstillfällena (Sweco 2017a) var befintlig bullersituation
påtaglig i området. Bullersituationen kan dock påverka möjligheten för fåglar att använda
området för häckning och sänka dess värde för fågellivet i området. Av vissa fåglar
används idag inventeringsområdet som häckningsplats, men inga av dessa är sällsynta
med stora krav på häckningsplats.
Strandområdet och trädalléerna längs Näbbgatan och Tullhusgatan har ekologisk
betydelse i förhållandet med det omgivande landskapet. De förbinder Orrholmen med
Kanikenäset, Vänern, Klarälven och dess strandområden och Natura 2000-området.
Trädalléerna förbinder även Orrholmen med stadsparken. En mindre grönyta finns inom
industriområdet, men i stort sett saknas grönytor inom industriområdet som främst består
av hårdgjord yta och bebyggelse.

Strandskydd
I området gäller generellt strandskydd om 100 m. En stor del av planområdet i öster,
berörs av strandskyddet från Tullholmsviken. Enligt strandskyddslagens nuvarande
lydelse inträder strandskydd när ny detaljplan upprättas, och frågan om upphävande av
strandskyddet ska prövas i den nya planen.

Rödlistade och skyddade arter
I samband med fågelinventeringen i Tullholmsviken observerades 19 fågelarter, varav två
rödlistade, stare (rödlistad som VU= sårbar) och sävsparv (också rödlistad som VU).
Vikens norra del bedömdes utgöra möjligt häckningsområde för sävsparv. Ingen annan
rödlistad art observerades i inventeringsområdet (som omfattade hela viken). Flera
inrapporteringar finns även sedan tidigare om fåglar i Tullholmsviken, såsom gulsparv
(VU), stare (VU), sävsparv (VU), tornseglare (VU), gråtrut (VU), trastsångare, och
rördrom (båda NT). Resultatet av utsökningen visar att Tullholmsviken används både
som födosökslokal och rastplats för flera arter. Några återkommer även mer frekvent och
sjunger eller häckar i området.
repo002.docx 2013-06-14

34 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan\200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

Genomförd sökning i Artportalen visade att det finns inrapporterade fynd från år 2004 av
grönskära (VU, sårbar enligt rödlistan) och bågsäv (NT, nära hotad enligt rödlistan) i
vassområdet i strandområdet i anslutning till planområdet. Grönskära är hotad av
igenväxning, vattenreglering och dikning/torrläggning. Bågsäven är hotad av igenväxning,
ökad näringsbelastning och vattenreglering. Fynden kunde dock inte eftersökas under
aktuell inventering då vattenståndet var för högt. Även den representant för Värmlands
botaniska förening som 2004 rapporterade fynden till Artportalen har varit ute för att
undersöka om fynden kunde återfinnas. Bågsäven och grönskäran återfanns dock inte på
de platser där de observerades 2004. Det beror sannolikt på att vattenståndet 2015 varit
för högt för att arterna skall kunna gro. 2004 var vattenståndet i Vänern lågt och
vassbältet var nerslaget. Även om arterna inte kunnat observeras under 2015 kan en
fröbank för båda arterna finnas kvar i Tullholmsviken, vilket innebär att de kan komma att
gro nästa gång förhållandena blir lämpliga. Värmlands botaniska förening upplyste vidare
om att, förutom bågsäv och grönskära, fanns också vattenstäkra och den i Värmland
ovanliga strandskräppan att finna på den 2004 års vasslåttrade stranden.

Natura 2000 Naturtyper
Natura 2000-området Klarälvsdeltat (SE0610190) är både av intresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod).
För Natura 2000-området Klarälvsdeltat finns en bevarandeplan (Länsstyrelsen 2015). I
bevarandeplanen anges att syftet med Natura 2000-området Klarälvsdeltat är att bidra till
bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam
bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s Fågeldirektiv eller Artoch habitatdirektiv. Det överordnade syftet för Natura 2000-området Klarälvsdeltat är att
bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper och arter som utgjort grund
för utpekandet av området.
Vid inventeringen (Sweco 2017) bedömdes ingen av biotoperna på land eller i
strandområdet utgöras av en Natura 2000-naturtyp. Då Tullholmsviken är direkt
angränsande till Natura 2000-området och har liknande egenskaper bedöms delar av
Tullholmsvikens vattenbiotop uppfylla kriterierna för naturtypen 3150-naturligt näringsrika
sjöar. Då vattenbiotopen direkt angränsar till Natura 2000-området, är den aktuell för
planen. Resterande naturtyper inom Natura 2000 området bedöms inte vara aktuella för
planen, se Tabell 7.
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Tabell 7. Utpekade naturtyper enligt habitatdirektivet förekommande i Natura 2000
området Klarälvsdeltat.
Naturtypskod

Beskrivning naturtyp

Aktuellt för
planen

3150

naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation

Ja, angränsar i
Tullholmsviken

6270

silikatgräsmarker

Nej

6410

fuktängar med blåtåtel eller starr

Nej

9010

taiga

Nej

91E0

svämlövskog

Nej

Natura 2000 Arter
Deltats vattenområden utgör en viktig miljö för fisken nissöga samt för ett stort antal
rödlistade insekter, varav merparten är knutna till död ved. I de art- och naturtypsvisa
vägledningar som Naturvårdsverket tagit fram för berörda fågelarter sammanfattas berörda fågelarters ekologiska behov och hotbilden för arternas bevarandestatus. Sammanfattningsvis utgörs berörda fågelarters ekologiska krav av strandängar, våtmarksmosaiker
med tillgång till tät vass samt öppna vattenytor. I de vägledningar som Naturvårdsverket
tagit fram för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 sammanfattas berörda arters
ekologiska behov och hotbilden för arternas bevarandestatus.
Citronfläckad kärrtrollslända lever bland annat i bevuxna vikar och deltaområden. Arten
gynnas av solexponering och för äggläggningen krävs öppna vattenytor. Larven lever i
strandnära vatten. Stranden bedöms utgöra en möjlig biotop, i övrigt bedöms ingen
utpekad art vara berörd. De arter inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat som pekats ut
som särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv med utgångspunkt i art- och
habitatdirektivet och en bedömning av om de är aktuella för planen finns i Tabell 9.
Den södra delen av Tullholmsviken bedöms vara viktig för rördrom, brun kärrhök,
småfläckig sumphöna och fisktärna. Av dessa observerades brun kärrhök och fisktärna
födosökande i hela Tullholmsviken vid genomförda inventeringarna 2017. För utpekade
fåglar inom Natura 2000 området och bedömning om de bedöms vara aktuella för planen,
se Tabell 8.
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Tabell 8. Fågelarter som har pekats ut för att bevaras i Klarälvsdeltats Natura 2000område. *Art som föreslås tillkomma, men ännu inte har beslutats av regeringen och inte
heller är registrerad av EU. Informationen är sammanställd utifrån Naturvårdsverkets
artvisa vägledningar Fåglar 1–4 samt Art Databankens Artfakta. Uppgifter om
artförekomst har inhämtats från bevarandeplanen för Natura 2000-området och från
Artportalen (år 2000–2017).
Art

Fakta och
Ekologiska behov

Hotbild

Kod

Rödlistad / Skyddad i
artskyddsförordningen

Bedöms
påverkas av
planen

Rördrom

NT / 4 §

I stora
sammanhängande,
täta
bladvassområden i
mellansvenska
slättsjöområden,
framför allt i
Värmland. Behöver
öppna vattenytor
i/kring vassbältena
för födosök. Revir
20–40 ha. God
tillgång på fisk,
grodor och vatteninsekter.

Minskning eller fragmentering
av bladvassområden,
igenväxning av fuktängar,
brist på störningar som leder
till öppna vattenytor i
vassområdena och brist på
gammal vass på våren.

Ja, spelar i
närområdet
och kan
påverkas
under
byggskedet

Vassrika eutrofa
slättsjöar, men även
andra typer av sjöar
med tillgång till tät
gammalvass för
bobygge.

Den bruna kärrhöken har
tidigare varit starkt drabbad
av miljögifter, men sedan 60och 70-talet har situationen
förbättrats avsevärt. För
närvarande kan inga direkta
hot anses föreligga mot brun
kärrhök i Sverige.

A0121

Brun

4§

kärrhök
A081

Tillgång till lämpliga
bytesdjur (främst
sorkar, grodor och
fågelungar, men
även ägg, fisk och
kadaver).
Jaktområdet, ofta
åkermark, kan
sträcka sig flera
kilometer från
boplatsen.

Försumpning genom sänkning
av vattenståndet kan
resultera i att fisken slås ut
vintertid, varvid
födounderlaget försvinner.
Dikning/torrläggning.

Ja, födosöker i
strandområdet
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Småfläckig

VU / 4 §

Våtmarker med
någorlunda stabilt
lågt vattenstånd och
inte helt sluten
vegetation, helst
mader med fräken
eller högstarr, i andra
hand områden med
bladvass eller säv.
Helst vidsträckta
våtmarker med
möjlighet till
förflyttning om
förändringar i
vattendjup sker.
Födan består av små
vatteninsekter och
vattenväxter.

Förlusten av
häckningsbiotoper genom
dränering av mader och
fuktängar samt åtgärder som
reducerar de naturliga
vattenståndsfluktuationerna
och minskar översvämning
samt igenväxning av grunda
våtmarker som en följd av
eutrofiering, upphörd slåtter
och minskad betesgång.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

VU / 4 §

I södra och mellersta
Sverige häckar arten i
hävdade strandängar
med en mosaik av
gräs- och
starrmarker, öppna
dy- och jordytor och
grunda
vattensamlingar.
Brushanen har
relativt stora
arealkrav och är
ortstrogna inom
habitatet.

Upphörande hävd av
strandängsmiljöer.

Inga uppgifter
om arten inom
detaljplanens
närområde.

sumphöna
A119

Brushane
A151

Markavvattning och tidigare
invallning av fuktiga
strandängsmiljöer.
Fragmentering av lämpliga
häckningsmiljöer.
Uppväxande träd och buskar
på och vid häckningsmiljöer
bidrar till ett ökat predationstryck från främst kråka, men
även räv och grävling.

Som rastlokaler
utnyttjas öppna
områden med grunt
vatten och sandiga
eller gyttjiga bottnar,
men även
översvämmade åkereller betesmarker.
Grönbena

4§

A166

Fisktärna*

4§

A193

Artens lämpliga
häckningsmiljöer
utgörs av sanka
stränder längs sjöar
och vattendrag samt
på fuktiga/våta gräseller starrbevuxna
myrar. Arten kräver
tillgång på öppet
vatten och dyiga
stränder.

Det sydsvenska beståndet
hotas av en utebliven hävd på
sanka stränder.
Dikning/torrläggning.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

Häckar på öar och
stränder längs kust
och invatten.

Viss påverkan av: Närvaro av
annan art, mänsklig störning,

Ja, födosöker i
strandområdet

dikning/torrläggning samt
miljögifter.
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Spillkråka*

NT / 4 §

A236

Sångsvan*

4§

A038

Lever främst i barroch blandskog och
äter vedlevande
insekter, myror mm.
Tätast populationer i
variationsrik
blandskog rik på grov
död ved och gamla
träd. Beroende av
grova träd av främst
asp och tall (bok i
södra Sverige) för
häckning. Byter
boträd. Behöver
400–1000 ha skog
per par. Nyckelart i
boreala skogar.

Modernt skogsbruk med korta
omloppstider och täta,
homogena ungskogar utgör
största hotet.

Häckar i grunda
vatten med rik
förekomst av
vegetation. Arten
kräver god tillgång på
undervattensväxter
under
häckningsperioden.

Finns för närvarande ingen
hotbild. Arten ökar kraftigt.
Påverkan kan dock ske pga.
närvaro av annan art,
mänsklig störning eller
dikning/torrläggning.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

Igenväxning efter skogsbete
som leder till täta skogar samt
stubbrytning missgynnar
också arten.
Få möjliga boträd leder till att
den behöver häcka i samma
träd flera år i följd vilket
innebär risk för boplundring
av mård.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

Tabell 9. Övriga arter som har pekats ut för att bevaras i Klarälvsdeltats Natura 2000område. Ekologiska behov och hotbilden för artens bevarandestatus har sammanfattats
från Naturvårdsverkets Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 och Art
Databankens Artfakta. Uppgifter om artförekomst har inhämtats från bevarandeplanen för
Natura 2000-området och från Artportalen (år 2000–2017).
Art

Ekologiska behov

Hotbild

Kod

Rödlistad
/Skyddad i
artskyddsförordningen

Bedöms
påverkas av
planen

Citronfläcka

4§

Vegetationsrika sötvatten/våtmarker/deltaområden med en
varierad vegetation av både
flytbladsväxter och högvuxen
vegetation som vass och kaveldun.
Möjlig indikator för generellt artrika
vatten. Solexponering. Förekomst
av öppna vattenytor är nödvändig.

Hot är
dränering/
dikning,
beskuggning,
igenläggning och
exploatering
eller vattenuttag.

Har inte
observerats,
men stranden är
en möjlig biotop

4§

Sjöar och djupare dammar, ofta
med tät strandvegetation.
Skyddade, solöppna lägen. Måste
finnas helt öppna vattenpartier.

Hotas av
övergödning,
igenfyllning av
vattensamlingar,
dränering och
vattenuttag.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

d kärrtrollslända

Bred
paljettdykar
e
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Lax

4 § (sötvattenspopulationer)

Vandrande. I Vänern finns två
bestånd med Klarälven och
Gullspångsälven som lekområden.
Leken sker i strömmande vatten
över grusbottnar under 2–3 veckor
i oktober till januari. Övervintring
sker huvudsakligen i lugna till svagt
strömmande partier med max djup
på 4 m (Jonsson 2013). Arten
återvänder till födelseälven varför
varje älv har ett separat bestånd av
lax, som skiljer sig från de andra
genetiskt och kan förväntas ha
lokala anpassningar för optimerad
tillväxt och reproduktion.
Vattenkvaliteten måste vara
gynnsam.

Asp

NT / 4 §

Vandrar genom Klarälvsdeltat.
Grunda slättsjöar och stora,
långsamflytande vattendrag. Leker i
älvar och bäckar med strömmande
vatten.

1130

Vattenreglering
utgör ett hot
liksom t.ex.
överfiske.

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

Nej, har inte
noterats vid
inventeringar i
viken

Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär ingen ytterligare eller förändrad påverkan på natur- och vattenmiljön.
Inget tillskott av grönyta sker i nollalternativet. Buller från industriverksamhet kan komma
att fortsätta beroende på vilken industriverksamhet som tar vid på platsen och fortsätta
alstras ut över vattenområdet som det gör idag. Buller från vägtrafiken kommer inte att
skärmas av på det vis som genomförd detaljplan innebär.
Konsekvenser i byggskedet

Naturmiljö inom detaljplaneområdet
Inga riksintressen eller andra allmänna intressen rörande natur- och vattenmiljö berörs
direkt under byggskedet. Den allé som finns längs Tullhusgatan och är belägen strax norr
om detaljplaneområdet, kommer att behöva skyddas under byggskedet.
Genom att sanera bort stora delar av befintlig mark kommer den att bytas ut mot andra
massor. Den befintliga markflora- och faunan kommer att tas bort. Om den ersätts med
bergkross och byggavfall, till exempel tegel och betong, så kommer förutsättningarna för
en ny markflora- och fauna sannolikt att vara sämre än i nuläget. Lokalt sett är detta en
liten negativ konsekvens.
Arbeten i strandkanten under byggskedet kommer att medföra grumling. Det
huvudsakliga problemet med grumling uppstår när suspenderade partiklar sedimenterar
och lägger sig som ett lager på botten och försämrar syretillgången för bottenlevande
organismer som exempelvis musslor, kräftor och insekter. Förhöjd grumlighet kan även
påverka den limniska floran genom att fotosyntesen försvåras på grund av minskat
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ljusinflöde samt genom den gödande effekt en uppslamning av organiskt material kan
medföra. I de fall sedimenten innehåller föroreningar kan en förhållandevis liten grumling
medföra negativa effekter på flora och fauna. Arbetsområdet planeras att avgränsas mot
Tullholmsvikens öppna vattenyta med dubbel siltgardin så länge grumlingsalstrande
arbeten pågår. Kvarvarande vassbälte utanför planerad kaj kommer dessutom att fungera
som ett naturligt grumlingsskydd innanför föreslagen siltgardin. De flesta vattenlevande
arter är anpassade för att klara en temporärt, något förhöjd grumlighet. Påverkan på och
konsekvenserna för flora och fauna bedöms främst beröra det avgränsade
arbetsområdet.
De planerade arbetena i strandkanten bedöms, med tanke på att marken till viss del är
förorenad, medföra liten negativ konsekvens för vattenbiotopen i området. Viss risk för
utsläpp av drivmedel från arbetsmaskiner föreligger även. Påverkansområdet begränsas
till området innanför föreslagen siltgardin och effekterna på resterande delar av viken
bedöms kunna begränsas genom skyddsåtgärder.

Rödlistade och skyddade arter
Det bedöms inte finnas några rödlistade eller skyddade arter inom planområdet som
direkt kan påverkas under byggskedet. De uppgifter som finns om från år 2004 av
grönskära (VU, sårbar enligt rödlistan) och bågsäv (NT, nära hotad enligt rödlistan) i
vassområdet i strandområdet i anslutning till planområdet bedöms påverkas av
muddringsarbete som behöver göras vid anläggande av kaj (alternativ 1 och 2) och vid
anläggande av bryggor och bassäng (alternativ 1). Att röja undan vass i strandkanten är
för dessa två arter positivt för att det motverkar igenväxning. Fåglar, så som den
rödlistade sävsparven (VU) kan vara störningskänsliga, vilket innebär att buller och
vibrationer som uppstår i samband med anläggningsarbetet kan göra närområdet mindre
attraktivt av fåglar under byggtiden. Detta bedöms vara en liten negativ konsekvens som
är av övergående karaktär och även kan begränsas genom tid för utförande.

Natura 2000 Naturtyper
Potentiella risker för påverkan på den näraliggande naturtypen naturligt näringsrika sjöar
bedöms utgöras av risk för morfologisk påverkan genom omfördelning av bottensediment
till följd av eventuell muddring/utfyllnad i samband med anläggandet av torget och kajen
samt risker för utläckage av föroreningar vid omfördelning av förorenat sediment i
området (se vidare kapitel 6.10). Det närliggande Natura 2000-området Klarälvsdeltat
bedöms inte påverkas under förutsättning att grumlingsbegränsande åtgärder vidtas samt
skyddsåtgärder för att minska risken för spridning av föroreningar i vattenområdet.
Sedimentspridningen har utretts av Sweco 2017 i samband med tillståndsansökan inför
anläggandet av kajen i norra delen av viken. Slutsatsen var att det inte föreligger någon
risk för påverkan i Natura 2000-området. Muddring och borttagning av vass bedömdes i
det fallet inte ge upphov till märkbara förändringar på siktdjup eller bottentopografi.
Eftersom det aktuella planområdet ligger i direkt anslutning till området som utreddes i
ovan nämnd rapport kan man på goda grunder anta att liknande förutsättningar föreligger
även i det planlagda området. Följaktligen bedöms att så länge som erforderliga
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skyddsåtgärder vidtas i byggskedet, föreligger inte någon risk för att påverkan på Natura
2000-området negativt.

Natura 2000 Arter
Brun kärrhök
Arten brun kärrhök har under Swecos fågelinventering 2017 observerats födosökande i
Tullholmsviken. Dess födosöksområde bedöms därför kunna påverkas av anläggning av
torg och nybyggnationer i anslutning till stranden. Arbetet i anläggningsfasen är av
övergående karaktär och bedöms inte påverka bevarandestatusen för den bruna
kärrhöken, då vassområden av högre kvalitet och större utbredning finns i Natura 2000området samt i den sydvästra delen av Tullholmsviken.
Rördrom
Rördrommen har hörts spela i vassområdet i den södra delen av Tullholmsviken men inte
inom området för planen. Ett ökat exploateringstryck på strandområden är dock ett hot
mot rördrommen. När pålningsarbeten och grundläggning sker i strandområdet kan arter
som uppehåller sig i strandområdet, som vasslevande fåglar som rördrommen, trängas
undan. Då det finns stora större sammanhängande vassområden inom Natura 2000
området som är mer attraktiva för rördrommen bedöms inte exploateringen på den här
platsen påverka rördrommens population eller bevarandestatus negativt.
Fisktärna
Förutsättningen för födosök är tillgången på fisk och planen innebär i anspråkstagande av
en liten del vattenområde med lämplig lek botten. Bedömningen är att det finns gott om
födosöksområden i deltat och att fisktärna inte påverkas negativt av planen.
Citronfläckad kärrtrollslända
Den citronfläckade kärrtrollsländan har inte påträffats på den här platsen i Tullholmsviken,
men området har bedömts kunna utgöra ett lämpligt habitat. Det här är ett mycket litet
habitat i det stora hela och det råder inte råder brist på lämpliga habitat inom Natura 2000
området. Därmed bedöms inte kärrtrollsländan påverkas negativt av arbete under
byggskedet.
Sammanfattningsvis bedöms inte arbetet i byggskedet påverka bevarandestatusen för
utpekade naturtyper eller arter inom Natura 2000-området.
Konsekvenser av planen

Naturmiljö inom detaljplaneområdet
Ytor inom området är till största delen redan ianspråktaget med parkeringsytor, industrioch lagerlokaler, vilket innebär att det till största delen saknas naturmiljö inom området.
Den naturmiljö som påverkas är knuten till en liten del av strandområdet för kaj- torg och
bassäng. Den allé som finns längs Tullhusgatan och är belägen utanför
detaljplaneområdet, bedöms inte påverkas av projektet.
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Planförslaget innebär att befintlig gångväg och strandområde längs den västra och östra
stranden bevaras. En del av den miljö som idag består av parkering, buskar och vass
föreslås i planen till ytor för torg (ca 60m lång) och kaj (ca 70m lång). I planen föreslås
även en liten yta för park, vilket innebär återskapande av ny grönyta. Att återskapa
grönområde inom nuvarande hårdgjord yta är en liten positiv konsekvens.
Både i alternativ 1 och 2 innebär anläggningen att delar av botten- och strandområde
ianspråktas inom de delar av planen som benämns kaj och torg. Delvis kommer naturlig
botten att ersättas med hårdgjord yta. En liten grönyta i nordöstra hörnet av viken föreslås
även bebyggas. Ianspråktagande av en liten del av strandområdet för bebyggelse
innebär en liten negativ konsekvens för naturmiljön. I Alternativ 2 kan vattenområdet och
vassmosaikområden i strandkanten, som är de delar av strandkanten som kan antas
hysa de största naturvärdena, bibehållas.
Huvudalternativet, med bassäng, skiljer sig från alternativ 2, genom att en yta om 475 m2
av vattenområdet påverkas genom anläggande av bassäng (Figur 3). Muddring av
vattenområde och borttagande av strandvegetation (främst vass) för att skapa en öppen
vattenyta. För att vattenytan ska behållas som bassäng kommer det även att krävas
underhållsmuddring inom vattenområdet. Vegetationen tas då bort och med
återkommande muddring, vilket innebär att bottenförhållandena kommer att förändras.
Den negativa lokala påverkan som förväntas uppstå för vikens naturvärden, är bl.a.
minskat habitatstorlek för vassjungande fåglar och förändrad bottenstruktur för
vattenlevande organismer. För detta planeras kompensationsåtgärder, som beskrivs
närmare i avsnitt 10.

Strandskydd
Strandskyddet föreslås fortsatt vara upphävt inom hela planområdet förutom för öppet
vattenområde betecknat (W) och parkmarken (PARK) som direkt gränsar till
Tullholmsviken. Strandskyddet upphävs inom en del av planområdet genom
administrativa bestämmelsen (a) (Figur 9).

repo002.docx 2013-06-14

43 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan \200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

Figur 9. Den skrafferade ytan är det området som berör strandskyddet vilket föreslås att
upphäva strandskyddet genom planbestämmelsen a.

Rödlistade och skyddade arter
Fåglar kan vara störningskänsliga, vilket kan innebära att ljud kan medföra att närmast
intilliggande vassområden uppfattas som mindre attraktiva av fåglarna. Idag påverkas
Tullholmsvikens strandkant redan av buller från trafiken på Packhusgatan och
Hammaröleden samt från Konsum Värmlands verksamhet (från fläktar, kylaggregat,
lastbilar till och från industriområdet). Störningar från trafikbuller och industribuller
bedöms minska efter att området är fullt exploaterat, främst genom att planerade
bostadshus kommer att skärma av buller från Packhusgatan samt att det buller som
industrin orsakar reduceras. Det bedöms att människors ökade vistelse i strandområdet
är mindre än det buller som finns i nuläget. Då det redan idag finns en befintlig
strandpromenad längs strandkanten och att strandområdet till största delen kommer att
bevaras bedöms konsekvensen vara obetydlig.
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Vassjungande fåglar, som den rödlistade sävsparven (VU), bedöms kunna påverkas av
fragmentering av vassbältet i samband med anläggande av torget, bassängen och
eventuell muddring/utfyllnad. Häckningsområdet minskar lite i storlek, men är en mycket
liten del av det vassområde som finns tillgängligt i stora delar av deltat. Påverkan av
planen är därför mycket liten i förhållande till mängden tillgängliga habitat. Gynnsam
bevarandestatus bedöms inte påverkas i och med att det finns gott om tillgängliga habitat
i närområdet. En liten skillnad föreligger i de båda alternativa utformningarna, då en liten
habitatförlust kommer att ske vid huvudalternativet än alternativ 2.

Natura 2000, naturtyper och arter
Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat finns stora områden med vass och vassmosaik,
främst inom naturtypen Naturligt näringsrika sjöar. Natura 2000-området är bildat för att
skydda bland annat denna naturtyp samt de arter som är beroende av naturtypen.
Avstånd från gräns för detaljplanen till gräns för Natura 2000-området är ca 400 meter.
Inga direkta ingrepp görs i Natura 2000-området vilket innebär att de naturtyper som
avses skyddas förblir intakta. Utbredningen av naturtypen 3150 (naturligt näringsrika
sjöar) inom Natura 2000-området påverkas inte av planerade åtgärder. Åtgärderna
bedöms inte påverka strukturer och funktioner inom Natura 2000-området.
Under förutsättning att stor del av nuvarande vassmosaik utanför planerad kaj, i alternativ
2, bibehålls samt att kompensationsåtgärder genomförs så att ett gynnsamt vassmosaikområde i strandområdet bedöms bevarandestatusen för berörda arter inom det
närliggande Natura 2000-området inte försämras. Nedan beskrivs påverkan på de arter
som tidigare bedömts (Tabell 8, Tabell 9) vara aktuella för planen.
Brun kärrhök
Arten brun kärrhök har under Swecos fågelinventering 2017 observerats födosökande i
Tullholmsviken. Dess födosöksområde bedöms därför kunna påverkas av anläggning av
torg och nybyggnationer i anslutning till stranden. Anläggandet av ett torg och en kaj
medför ökad tillgänglighet till vattnet för människor, men kan störa/påverka kärrhökens
intresse att använda strandområdet. En minskning av arealen vass i Tullholmsviken
bedöms inte påverka bevarandestatusen för den bruna kärrhöken, då vassområden av
högre kvalitet och större utbredning finns i Natura 2000-området samt i den sydvästra
delen av Tullholmsviken.
Rördrom
Rördrommen har hörts spela i vassområdet i den södra delen av Tullholmsviken men inte
inom området för planen. Ett ökat exploateringstryck på strandområden är dock ett hot
mot rördrommen. När bebyggelsen kommer närmare inpå vattenområdet kan arter som
uppehåller sig i strandområdet, som vasslevande fåglar som rördrommen, trängas undan.
Påverkan på rördrommen är därmed indirekt lite negativ. Då det finns stora större
sammanhängande vassområden inom Natura 2000 området som är mer attraktiva för
rördrommen bedöms inte exploateringen på den här platsen påverka rördrommens
population negativt.
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Fisktärna
Förutsättningen för födosök är tillgången på fisk och planen innebär i anspråkstagande av
en liten del vattenområde med lämplig lek botten. Bedömningen är att det finns gott om
födosöksområden i deltat och att fisktärna inte påverkas negativt av planen.
Citronfläckad kärrtrollslända
Den citronfläckade kärrtrollsländan har inte påträffats på den här platsen i Tullholmsviken,
men området har bedömts kunna utgöra ett lämpligt habitat. Det här är ett mycket litet
habitat i det stora hela och det råder inte råder brist på lämpliga habitat inom Natura 2000
området. Därmed bedöms inte kärrtrollsländan påverkas negativt av planen.
Sammanfattningsvis bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka
bevarandestatusen för utpekade naturtyper eller arter inom Natura 2000-området under
förutsättning att tillräckliga grumlingsbegränsande åtgärder vidtas.
Kumulativa effekter Natura 2000
Redan idag finns en befintlig trafikerad viktig transportled, Hammaröleden, som påverkar
Natura 2000 med buller och luftutsläpp från vägtrafiken, samt förorening från vägsalter.
Andra planerade åtgärder inom eller i nära anslutning till Natura 2000-området Klarälvsdeltat är bland annat muddring i Klarälvens västra älvfåra (tillståndsprocess pågår), byte
av bron vid Jakobsberg (planarbete pågår, därefter kommer tillståndsprocessen att
påbörjas), exploatering av Jakobsbergsområdet (detaljplan fastställd), exploatering av del
av Kanikeholmen, kaj i Tullholmsviken (arbete genomfört), bryggor i Tullholmsviken
(tillståndsprocess pågår). För den påverkan som den här planen medför på naturmiljön i
strandområdet har kompensationsåtgärder föreslagits, mer om detta under kapitel 8.

6.10 Vatten (inklusive miljökvalitetsnormer för vatten, fisk- och musselvatten)
Befintliga förhållanden
Planområdet ligger i den norra hörnet av Tullholmsviken, vilket i sin tur är beläget inom
vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön (SE658511-137345) och enligt VISS är 30 km2
stor (Figur 10). En av Klarälvens förgreningar, som rinner ut i Tullholmsviken, ingår i
vattenförekomsten Klarälven-Suttersälven (Figur 11). Då Klarälven-Suttersälven rinner ut
i viken och inte heller ligger inom planområdet, bedöms inte den påverkas av planen och
därför tas inte upp vidare under detta kapitel.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för Vänern-Hammerösjön är god ekologisk status 2027 och
god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav för bromerad difenyleter (PBDE),
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt en tidsfrist till 2021 för tributyltenn föreningar.
Dessa normer, och även klassificeringar av status, kvalitetsfaktorer och parameter (Tabell
10), är de senaste som finns tillgängliga vid tidpunkten för denna rapport. Detta innebär
att klassificeringarna kan ändras alltefter bedömningarna uppdateras i VISS.
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Tullholmsviken

Figur 10. Vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön (området inom den ljusblåa linjen)
och Tullholmsviken, (markerat med röd ring). Kartan är hämtad från VISS.

Figur 11. Vattenförekomsten Klarälven-Suttersälven (markerat med den ljusblåa linjen).
Tullholmsviken (markerat med röd ring) ligger vid dess mynning. Kartan är hämtad från
VISS.
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Vänern-Hammerösjöns nuvarande ekologisk status är klassad som otillfredsställande.
Detta beror på statusen för fisk som bedöms vara otillfredsställande, främst p.g.a. fiske
och dammar, men även miljögifter, försurning och övergödning. De fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorerna näringsämnen och ljusförhållanden bedöms som hög, dock är
parametern syrgasförhållanden otillfredsställande. Av de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna är konnektivitet i sjöar klassad som otillfredsställande p.g.a.
vandringshinder i de flesta större vattendrag som rinner till Vänern. Den hydrologiska
regimen har bedömts som måttlig p.g.a. att Vänern är reglerad. Även vattenförekomstens
morfologiska tillstånd har bedömts som måttlig utifrån parametern närområdet runt sjöar
(måttlig) och svämplanets strukturer och funktion runt sjöar (måttligt). Baserat på
nationella geografiska analyser har det beräknats att 16 % av närområdet (upp till 30 m
från sjöns kantzon) är aktivt brukad mark eller anlagd kring Vänern-Hammarösjön. För
svämplanet har det expertbedömts att ungefär 30 % påverkats.
Vänern-Hammerösjöns nuvarande kemisk status är klassad som uppnår ej god p.g.a. att
bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar överskrider
gränsvärdena. PBDE och kvicksilver samt dess föreningar bedöms överskrida eller
överskrider gränsvärdena i vattenförekomster överallt. Flera andra parameter är ej
klassad eller klassad som god.
Vänern med Klarälven och Gullspångsälven omfattas även av miljökvalitetsnormer enligt
fisk- och musselvattenförordningen (2001:554). I Miljökvalitetsnormerna avser dels
värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning
(miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska
eftersträvas. En viktig faktor för att inte försämra miljökvalitetsnormen är att
vattenkvaliteten inte får försämras.
Konsekvenser av nollalternativet
Vid nollalternativet genomförs inte planen. Vattenförekomstens ekologiska eller kemisk
status kommer inte att påverkas. Förorenad mark och sediment inom planområdet
kommer inte att saneras och existerande dagvattensystem kommer inte att förbättras.
Risken för utsläpp från förorenad mark och sediment till vattnet i Tullholmsviken kvarstår
och kan även påverka miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
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Tabell 10. De senaste bedömningarna för status, kvalitetsfaktorer och parameter för
vattenförekomsten Vänern-Hammarösjön (SE658511-137345). Senast kontrollerat 202002-24.
Status Kvalitetsfaktorer Parameter
Näringsämnespåverkan växtplankton

Biologiska kvalitetsfaktorer

Klorofyll a

Växtplankton

Planktontrofiskt index (PTI)
Totalbiomassa
Artantal för växtplankton

Påväxt-kiselalger
Bottenfauna

ACID - Surhetsindex
IPS-index för Kiselalger
ASPT
BQI

Makrofyter
Fisk

Fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer

Ekologisk

Fisk i sjöar (EQR8)

Näringsämnen
Ljusförhållanden
Syrgasförhållanden
Försurning

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Särskilda förorenande ämnen
Längsgående konnektivitet,

Konnektivitet i sjöar konnektivitet till närområde och
svämplan
Vattenståndsvariation i sjöar

Hydrologisk regim i Avvikelser i vinter-eller
sommarvattenstånd
sjöar
Vattenstånds förändringstakt i sjöar
Närområdet runt sjöar

Morfologiskt
tillstånd i sjöar

Bromerade difenyleter

Kemisk
aBara

Svämplanets strukturer och funktion
runt sjöar
Förändring av planform,
bottensubstrat, svämplanets strukturer
och funktion

Prioriterade ämnena Kvicksilver och kvicksilverföroreningar
Övriga
föroreningar

Övriga
föroreningar

prioriterade ämnen som har klassats som uppnår ej god visas i tabellen.
Klassificering
Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Uppnår ej god

Ej Klassad
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Konsekvenser i byggskedet
En del mark och, eventuellt, sediment inom planområdet behöver saneras. Erforderliga
skyddsåtgärder ska vidtas för att avskärma arbetsområdet från resterande del av
Tullholmsviken och från Klarälven. Innanför avgränsningen bedöms risken för
mobilisering av befintliga föroreningar och därmed risk för betydande konsekvenser för
flora och fauna vara stor. Konsekvenserna bedöms dock vara begränsade, då endast det
avgränsade arbetsområdet påverkas. Utanför avgränsningen bedöms risken för påverkan
vara liten. Hanteringen av länsvatten ska hanteras vidare i kontrollprogram. Om
ytterligare markföroreningar påträffas - t ex vid schaktning - skall tillsynsmyndigheten
(miljöförvaltningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Vid förekomst av oljefilm på
vatten behöver ytterligare åtgärder vidtas. Underhåll och tankning av arbetsmaskiner
innebär en risk för spill och läckage av diesel och motorolja till mark. Risken bedöms som
liten så länge som skyddsåtgärder vidtas.
Vid förstärkning för kaj och torg krävs en utfyllnad i strandlinjen och i vassområdet.
Muddring kommer att krävas i vattenområdet. Uppläggning och avvattning av
muddermassor kommer att ske inom invallning. Avrinnande vatten leds tillbaka till
Tullholmsviken och släpps inom det avgränsade arbetsområdet (innanför siltgardinen).
Med anledning av att sedimenten kan innehålla förhöjda föroreningshalter ska detta
beaktas i den kontrollplan som upprättas inför byggskedet inom ramen för
vattenverksamheten. I kontrollplanen ska bl.a. anges beskrivningar av de skyddsåtgärder
som kommer att vidtas i samband med planerade anläggningsarbeten för att hindra
spridning av förorenade sediment i vattenområdet.

Ekologisk status- biologiska kvalitetsfaktorer
Storleken på hela vattenförekomsten innebär att de biologiska kvalitetsfaktorerna
påverkas obetydligt av byggskedet. Lokalt i Tullholmsviken kan parametrarna påverkas.
Alternativ 2 tar en väldigt begränsad del av vattenområdet i anspråk och bedöms därför
inte påverka de biologiska kvalitetsfaktorerna. För Alternativ 1 bedöms parametrarna
bottenfauna och växtplankton lokalt sett påverkas direkt, kortvarigt, av planens
genomförande, då botten och strandlinje kommer att påverkas under byggskedet. Sett
över tid kommer möjligheten för bottenfauna och växtplankton att återetablera sig på
platsen att finnas kvar. Därför bedöms det att de biologiska kvalitetsfaktorerna inte
försämras i Tullholmsviken långsiktigt av byggskedet.

Ekologisk status- fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Sanering av mark, avrinning från planområdet under byggskedet och muddring av
eventuellt förorenat sediment kan påverka de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna:
näringsämnen, ljusförhållanden, syrgasförhållanden, försurning samt särskilda
förorenande ämnen. Korrekt utförde skyddsåtgärder borde hindra spridning av ämnen
och partiklar som kan påverka dessa kvalitetsfaktorer i Tullholmsviken och vidare ut i
vattenförekomsten.
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Ekologisk status- hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktorn konnektivitet i sjöar är inte klassad och påverkan på denna kan inte
bedömas. Det kan nämnas att parametern konnektivitet till närområde och svämplan
kring sjöar skulle kunna påverkas, dock bara tillfälligt och i en väldigt liten omfattning
kring planområdet i vattnet under byggskedet med tanke på att en siltgardin sätts upp.
Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim påverkas inte. Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd
påverkas när arbetet för att anlägga torg, kaj, strandpromenad och, eventuellt, bryggor
samt bassäng påbörjas.

Kemisk status
Eventuellt kan marksanering, avrinning från muddringsmassor och andra ytor samt
länsvatten under byggskedet orsaka utsläpp av ämnen. Visst utsläpp av arbetsmaskiner
kan också ske under anläggningsskedet.
Av de ingående parametrar som klassats inom kemisk status är det bara bromerad
difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som uppnår ej god status. Andra
prioriterade ämnen som har klassats har god status eller är ej klassad. Bromerad
difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar bedöms överskrida gränsvärdena i
alla vattenförekomster i Sverige.
Enligt en tidigare bedömning i VISS har tributyltenn upptäckts i ett sedimentprov i
vattenförekomsten (dock vid väldigt låga halter i ytvattnet). Tributyltenn har i Sweco 2019
hittats i 3 av 4 sedimentprov i Tullholmsviken dock vid låga halter.
Miljötekniska markundersökningar2 har visat att vissa föroreningar har påträffats i mark
inom planområdet, inklusive polyaromatiska kolväten (PAH), alifater, aromater och BTEX,
dioxiner, metaller (t.ex. barium, bly, koppar och zink). För att undvika att dessa
föroreningar når öppet vatten i Tullholmsviken och resten av vattenförekomsten under
anläggningsskedet kommer erforderliga säkerhetsåtgärder, så som siltgardin och
eventuell oljeläns, att vidtas. Med korrekt utförda säkerhetsåtgärder bedöms inte
vattenförekomstens kemiska status påverkas.
Vidtagande av skyddsåtgärder som syftar till att vattenkvaliteten inte försämras under
byggskedet bedöms även innebära att miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten ej
påverkas negativt. I detta ingår begränsning av sedimentspridning.
Konsekvenser av planen
På lokal nivå innebär anläggandet av torg, kaj och strandpromenad med bryggor och
bassäng (Alternativ 1) att en mindre yta behöver muddras inom vattenområdet för
anläggandet av bryggor som omringar bassängen. Anläggande av torg, kaj och
strandpromenad utan bryggor och bassäng (Alternativ 2) betyder att vattenområdet i
Tullholmsviken påverkas i en mindre omfattning.

2

Sweco (2018a)
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Nya ytor för omhändertagande av dagvatten skapas och innebär att vatten tas om hand
på ett bättre sätt än tidigare och innebär en positiv konsekvens med planen. I första hand
kommer dagvatten från planområdet att tas om hand lokalt innan det avleds till allmänt
nät. I samband med bostadsbebyggelsen kommer ledningar för dagvattenhantering
grävas om och förläggas inom området. I planområdet kommer nya ytor för grönstruktur
och växtlighet skapas som ger möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Dagvatten från Packhusgatan och Tullhusgatan, som är de mest trafikerade i
planområdet, kommer att fördröjas och renas i nya och befintliga trädgropar och gräsytor.
Kvartersgator får öppna dagvattenlösningar. Gräsytor mellan anlagda ytor och
Tullholmsviken behålls som översilningsytor. Öppna dagvattensystem har stor
rengöringseffekt för dagvatten från vägar. En ny stamledning behövs i tvärgatan genom
området för att klara nuvarande dimensioneringskrav för dagvatten. Även behöver
nuvarande dimension för dagvattenledning i Packhusgatan ses över. Nytt utlopp i
Tullholmsviken krävs. Dagvattenledningar ska dimensioneras för 10-årsregn plus 20 % av
denna mängd vid dimensionering av dagvattensystem vilket ungefär motsvarar 20årsregn, enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Detta innebär att befintliga ledningar
måste läggas om. Vid utbyggnad skall dagvattenutlopp förses med
avstängningsanordning samt pumpmöjlighet för att klara översvämningssituationer.
Vid bedömningen av påverkan på MKN för vatten, behandlas vidare påverkan på
ekologisk status och kemisk status genom att bedöma påverkan på deras
kvalitetsfaktorer och parametrar i nedanstående kapitel.

Ekologisk status- biologiska kvalitetsfaktorer
Påverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna för hela vattenförekomsten bedöms vara
obetydligt med tanke på dess storlek, dock det kan ske en viss lokal påverkan i
Tullholmsviken. Området där torget planeras anläggas består idag utav ett tätt
vassbestånd, uppväxt på utfylld mark (Figur 7). Som föreliggande inventeringsrapport
(Sweco 2017) visat utgör även dessa tätare bestånd habitat för en relativt rik bottenfauna.
De mest värdefulla habitaterna i Tullholmsviken hittades dock i de områdena där
vassbeståndet var något luckigt, mosaikartat, blockigt och där även flytbladsväxter
förekom. Denna typ av habitat återfinns i den delen av planen där kajen planeras
förlängas mot det nya planerade torget. En påverkan bedöms därav ha störst inverkan vid
platsen där såväl bottenfaunasammansättningen är mer artrik, men även fler
växtplanktonarter antas förekomma på grund av större ljusinsläpp vid dessa mer öppna
partier. Eftersom Alternativ 2 tar bara en väldig begränsat andel av vattenområdet i
anspråk bedöms dess effekt vara obetydligt.
För Alternativ 1 är bedömningen att det kommer att föreligga goda förutsättningar för
många arter tillhörande såväl bottenfauna som växtplankton att återetablera sig på
platsen efter anläggning i den planerade bassängen framför torget. Eftersom den
befintliga bladvassen kommer att tas bort i bassängen bedöms andra
habitatförutsättningar uppstå efter utfört arbete, då området även kommer att hållas öppet
i framtiden. Därav kommer inte alla arter ha samma goda förutsättningar för
återetablering. Området mellan planområdet och båtbryggorna i vikens västra del
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kommer dock att lämnas orört. Planen är dessutom att se över möjligheten att minska
den ytan som för närvarande vassröjs intill båtbryggorna och låta vassen återetablera sig
över en längre sträcka än idag. En sådan åtgärd skulle medföra en lokal positiv effekt.
Andra åtgärder som kommunen redan har planerat i syfte att kompensera för
ianspråktagande av vatten och strandområde kommer att beskrivas närmare längre ner,
under kapitel 8 Kompensationsåtgärder.
Baserat på det som beskrivs ovan är bedömningen att status för de biologiska
kvalitetsfaktorerna bedöms inte försämras utan endast påverkas kortvarigt på lokal nivå,
men sett till hela vattenförekomsten är denna påverkan försumbar.

Ekologisk status- fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Påverkan på de fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorerna och dess parametrar för hela
vattenförekomsten är troligen obetydligt med tanke på dess storlek i jämförelse till
planområdet, och det är även osannolikt att Tullholmsviken påverkas lokalt långsiktigt av
planen. Omhändertagning av dagvatten, som planerat, borde innebära att parametrarna
inte påverkas lokalt i viken med tanke på sedimentering och andra processer. Särskilda
förorenade ämnen är ej klassad, men bedöms inte heller påverkas om dagvatten
omhändertas på ett korrekt sätt. Utspädningseffekten är dessutom stor.

Ekologisk status- Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hela ytan, med torg, kaj och strandpromenad med bryggor och bassäng (Alternativ 1)
motsvarar omkring 1 ‰ av hela vattenförekomstens yta (vilket enligt VISS är 30 km2).
Den andra planutformningen med torg, kaj och strandpromenad utan bryggor och
bassäng (Alternativ 2) upptar ännu mindre plats. Den totala ytan som planområdet
kommer att ta i anspråk utgör alltså endast en mycket liten del sett till hela
vattenförekomstens storlek.
Kvalitetsfaktorn konnektivitet i sjöar bedöms f.n. vara otillfredsställande baserat på en
bedömning av parametern längsgående konnektivitet i sjöar (otillfredsställande). Enligt
senaste klassningen påverkar hamnar och bryggor idag ”troligen inte växter och djur i
någon väsentlig omfattning.” Det som påverkar statusklassningen är främst större
vandringshinder i form av dammar.
Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i sjöar bedöms ha måttlig status och påverkas av att
Vänern regleras och planen kommer inte att påverka detta.
Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd (måttlig) bedöms inte riskeras påverkas i en sådan
utsträckning att det ändrar statusklassningen även om både Alternativ 1 och 2 innebär att
delar av botten- och strandområde ianspråktas. Båda Alternativ 1 och 2 påverkar
strandlinjen. Förverkligande av detaljplanen kommer dock inte att medföra någon större
förändring av markanvändningens karaktär med tanke på att närområdet idag består av
anlagda ytor och gräs som växer på utfyllnad (Figur 4 - Figur 7). Därav bedöms det att
parametern närområdet (måttlig) inte kommer att förändras dock ska det poängteras att
det inte kommer att förbättras heller. Parametern svämplanets strukturer har för
närvarande måttlig status på grund av att geografiska analyser visar att omkring 30 % av
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vattenförekomstens stränder är exploaterade enligt VISS. På grund av att Alternativ 2 tar
en sådan liten del av svämplanet i anspråk kan dess effekt ses som obetydlig med tanke
på hela vattenförekomstens storlek. Alternativ 1, med bassängen, tar en något större
andel av svämplanet som också skulle kunna ses som obetydligt med tanke på
vattenförekomstens storlek. Även historiska ändringar behöver vägas in eftersom
stranden som planen ianspråktar har ingen naturlig härkomst utan består av
utfyllnadsmaterial byggt i räta linjer.
Vattenförekomstens morfologiska tillstånd baseras på vikens nuvarande form, men
historiskt sett så har viken genomgått stora förändringar då den fyllts ut gradvis (vilket kan
ses i Figur 4 - Figur 7, från 1929 till 1994). I samband med gradvis utfyllnad av mark har
strandområdet och bottensedimenten varit påverkad historiskt sett. Ovanpå och i vattnet
bredvid utfyllnaden har sediment och vegetation återetablerat sig. Därmed har inte
marken en historisk bakgrund som naturligt jungfrulig mark. En förändring av
strandområdets och svämplanets morfologi skulle således inte innebära att ett jungfruligt
strand- och vattenområde med lång kontinuitet bryts. Planen innebär att svämplanets
struktur förändras över tid. Konsekvenserna av detta behöver dock inte nödvändigtvis
bidra till att förutsättningarna för arter som är beroende av parametern svämplanets
strukturer i hela vattenförekomsten riskeras försämras. Dessutom med
kompensationsåtgärder (Kapitel 8) kan förutsättningarna för arter förbättras.

Kemisk status
Genomförandet av planen bedöms inte påverka vattenförekomsten Vänern –
Hammarösjön långsiktigt med tanke på dess storlek i förhållande till planområdet.
Förverkligandet av planen kan även innebära en viss positiv påverkan på Tullholmsviken.
Den befintliga risken bedöms minska i samband med förverkligandet av planen.
Exploatering av området innebär ianspråktagande av industrimark och trafikområdet för
anläggning av bostadskvarter och trafikområden. Jämfört med befintliga förhållandena
innebär det ett mindre utsläpp av förorenat dagvatten till vattenförekomsten eftersom
halter av föroreningar från industriområden är generellt högre än från bostadsområden
(Tabell 11). Dessutom, idag avleds allt dagvatten från parkeringen till Tullholmsviken3.
Dagvatten som passerat angränsande vägar och parkeringsytor kan eventuellt innehålla
kvicksilver, fosfat, kväve, bland andra ämnen. I framtiden får dagvattenflödet ut från
området enligt kommunens VA-enhet inte överskrida de teoretiskt beräknade befintliga
flödena. Detta ställer krav på omhändertagande av dagvatten. Dagvattenhantering som
planeras sammanfattas ovan i avsnittet Konsekvenser av planen.

3

Karlstads kommun (2018b)
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Tabell 11: Exempel på typiska halter av föroreningar i dagvatten från olika typer av ytor efter Svenskt Vattens
rapport Avledning av dag-, drän- och spillvatten, baserat StormTac 2015 samt data från Naturvårdsverket och
Umeå Universitet.

Metaller
Typ

Bly
µg/l

Koppar
µg/l

Zink
µg/l

Näringsämnen
Kadmium
µg/l

Fosfor
µg/l

Kväve
µg/l

Bostadsområden

10-15

20-30

80-100

0,5-0,7

0,2-0,3

1,4-1,6

Trafikområden

3-50

20-100

30-700

0,3-0,6

0,15-0,50

2,4

Industri och andra verksamheter

25-30

35-80

200-400

1,2-2,1

0,29-0,42

1,6-2,2

Det finns även goda förutsättningar för sedimentering av eventuell belastning av
föroreningar i vassbestånden längs med Tullholmsvikens stränder samt även i viken
innan vattnet rinner vidare ut mot andra delar av recipienten, Hammarösjön. Efter
sedimenteringsprocesser och utspädning i viken har även Klarälvsgrenen, Suttersälven,
en stor utspädningseffekt. Suttersälven rinner in i den södra delen av Tullholmsviken och
utloppet mot Hammarösjön är i vikens sydöstra del. Grovt bedömt, är flödet i Suttersälven
flera hundra gånger dagvattenflödet från planområdet, vilket bidrar till att minska halter av
föroreningar till nivåer under gränsvärdena.
En annan konsekvens som bedöms ha positiv påverkan på Tullholmsviken är planerad
sanering av mark och, eventuellt, sediment från befintliga föroreningar. Detta bedöms
bidra till att risken för tillförsel av föroreningar ifrån mark och sediment minskar långsiktigt
(se Konsekvenser i byggskedet, Kemisk status).
Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten bedöms inte att påverkas av planen efter
slutfört arbete.
Sammanfattande bedömning
På lokal nivå innebär anläggandet av torg, kaj och strandpromenad med bryggor och
bassäng (Alternativ 1) att en mindre yta behöver muddras inom vattenområdet för
anläggandet av bryggor som omringar bassängen. Anläggande av torg, kaj och
strandpromenad utan bryggor och bassäng (Alternativ 2) betyder att vattenområdet i
Tullholmsviken påverkas i en mindre omfattning. Skillnaden i konsekvenser är mycket
liten. Sett till hela vattenförekomsten storlek är påverkan på kvalitetsfaktorerna och
prioriterade ämnen av planens implementering obetydligt. På lokal nivå kan både de
ekologiska och kemiska parametrarna försämras under en begränsad tid under
byggskedet men vidtagande av skyddsåtgärder minimerar risken för detta. Efter
genomfört anläggningsarbete, innebär mark och eventuell sedimentsanering samt
förbättrad dagvattenhanteringen att mindre förorening släpps ut i Tullholmsviken vilket är
positivt för vattenkvalitén på sikt. Vattenförekomstens potential att uppnå god ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus 2027 för hela vattenförekomsten bedöms inte
påverkas av planen om korrekta skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder utförs.
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6.11 Markanvändning och resurshushållning
Befintliga förhållanden
Det berörda området är avsatt för aktuellt ändamål i detaljplanen.
Konsekvenser av nollalternativet
Alternativet innebär ingen förändring av markanvändning och resurshushållning.
Konsekvenser av planen
Planerade åtgärder med drygt 1000 nya bostäder bedöms medföra ett ökat energibehov,
ökat energianvändande samt ökat användande av vattentillgångar och ökad belastning
på det kommunala dagvattensystemet.
Utformningen av dagvattensystemet får en högre prioritet än normalt med anledning av
att dagvattnet kommer att avledas till Tullholmsviken, en del av Vänern-Hammarösjön.
Öppna dagvattendiken, dagvattendammar mm kan ingå som gestaltande inslag i
områdets stadsbild. Genom ett öppet dagvattensystem med möjlighet till infiltration ska
flödet av dag- och dräneringsvatten till Tullholmsviken förbättras jämfört med nuvarande
avrinning från området.
Lokalt omhändertagande av dagvattnet ska eftersträvas. Den snabba avrinning som
takytor, asfalterade ytor etc. medför bör kompenseras med lokalt omhändertagande,
öppna diken och fördröjningsdammar inom området.
Planerade åtgärder genom återanvändande av massor innebär en god resurshushållning.
Anläggande av detaljplanen går hand i hand med bostadsutvecklingen i Karlstad. Ett
byggande på central yta med parkeringsplatser och lagerlokaler med ett attraktivt läge vid
vatten innebär en god hushållning av mark. Detta är att föredra framför en exploatering
på jungfrulig mark med lägre exploateringsgrad (större markområde tas i anspråk) med
sämre kommunikationsläge längre ut i staden.
Konsekvenser i byggskedet
Planerade åtgärder bedöms innebära rivningsarbeten av befintliga byggnader, vilket
kommer att medföra avfall i form av byggmaterial. Vid grundläggning av konstruktionen
för nya byggnader kommer omfattande markarbeten att krävas för att grundlägga för
byggnaderna.
Under byggskedet åtgår material, energi och ekonomiska resurser. Energibehovet ökar
under byggskedet.
Massor på platsen kommer att saneras, vilket kommer att bidra till ökade transporter,
bortförsel av material, massor och avfall. Ur ett resurshushållningsperspektiv är det en
negativ konsekvens att inte återanvända massor i största möjligaste mån.
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6.12 Avstämning mot miljömål
FN:s globala hållbarhetsmål

6.12.1

FN:s globala FN:s globala hållbarhetsmål utgörs av 17 mål som ska bidra till en
ekonomiskt, social och miljömässig hållbar utveckling.
Nedan i Tabell 12 och Tabell 13, beskrivs vilka av de globala hållbarhetsmålen som är
aktuella för detaljplanen, samt vilka svenska miljömål som är kopplade till dessa.
Tabell 12. Relevanta hållbarhetsmål för planen är ikryssade i tabellen
mål

Relevans

mål

Relevans

mål

Relevans

x
x

x

x

x

repo002.docx 2013-06-14

57 (65)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-01-08
[RAPPORT]
[0.3]
TULLHOLMSSÅGEN

QA p:\1345\1331528_tullholmsviken_kaj_ansökan \200_tullholmssågen\19 original\13002278-210_mkb_tullholmssågen_2020_02_20.docx

Tabell 13. Utvalda globala hållbarhetsmål och dess påverkan från planerad detaljplan
FN:S GLOBALA

BESKRIVNING

HÅLLBARHETSMÅL

PÅVERKAN FRÅN

KOPPLING TILL

PLANERAD DETALJPLAN

DE SVENSKA
MILJÖMÅLEN

HÄLSA OCH

God hälsa är en

Genom att områdets

VÄLBEFINNANDE

grundläggande förutsättning

saneras inför genomförande

för människors möjlighet att

av detaljplanen minskar

nå sin fulla potential och att

risken för påverkan på

Skyddande

bidra till samhällets

människors hälsa.

ozonskikt

Genom att strandområdet

Säker strålmiljö

utveckling. Investeringar i
hälsa genom till exempel
hälso- och sjukvårdssystem
är en återinvestering i
samhällets utveckling i stort.
Därtill är bästa möjliga hälsa,
inklusive nödvändig hälsooch sjukvård, mat, vatten, ren
luft, sanitet, hygien och

får ökad tillgänglighet och
om badmöjligheter och

Frisk luft
Giftfri miljö

Generationsmålet

nyttjande av vattenområde
genomförs ökar psykisk
hälsa och välbefinnande
både för närboende och
kommunens invånare.

läkemedel, grundläggande
rättigheter. Insatser som
syftar till att motverka
antibiotikaresistens är en
viktig del av arbetet för skydd
mot hälsohot och för att säkra
tillgång till nödvändiga
läkemedel.
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GOD UTBILDNING

Forskning visar att

Detaljplanen föreslår

FÖR ALLA

inkluderande utbildning av

förskola, vilket ökar

god kvalitet för alla är en av

möjligheten till utbildning i

de viktigaste grunderna för

form av förskoleplats och

välstånd, hälsa och

skolplats för inflyttande

jämställdhet.

människor.

Utbildningssystem måste
möta människors behov
under hela livet – från tillgång
till förskola över
grundskoleutbildning till att
alla unga personer ges
möjlighet till gymnasie-,
yrkes- och högre utbildning.
Det stora antalet män och
kvinnor som inte är läs- och
skrivkunniga visar på att
behovet av vuxenutbildning är
avgörande. Alla
könsbaserade skillnader i
tillgång till utbildning måste
avskaffas och alla, inklusive
personer med
funktionsnedsättning, måste
ges likvärdig tillgång till alla
utbildningsnivåer och
möjlighet till livslångt lärande.
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RENT VATTEN OCH

Vatten är en

Genom att områdets

Bara naturlig

SANITET

grundförutsättning för allt

saneras inför genomförande

försurning

levande på jorden, och

av detaljplanen minskar

därmed en förutsättning för

påverkan på mark och

en hållbar utveckling. En

vatten. Dag- och

Ingen

mycket stor andel individer

spillvattenhanteringen

övergödning

som lever i fattigdom saknar

kommer att utformas på ett

tillgång till rent vatten och

sådant sätt att

sanitet. Vatten är även en

Tullholmsviken inte

förutsättning för världens

påverkas negativt.

Grundvatten av

livsmedels- och

Detaljplanen bedöms inte

god kvalitet

energiproduktion och därmed

påverka vattentillgången

kan brist på vatten bli orsak

negativt.

till konflikt. Integrerad och

Giftfri miljö

Levande sjöar
och vattendrag

Myllrande
våtmarker

transparent vattenförvaltning

God bebyggd

både inom och mellan stater

miljö

är en förutsättning för
långsiktigt hållbar

Generationsmålet

vattenanvändning.
Restaurering av
ekosystemens vattenhållande
förmåga är en nödvändig
anpassningsinsats till
klimatförändringar som
påverkar vattentillgången i
världen.
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HÅLLBARA

Hållbar stadsutveckling

I detaljplanen föreslås

STÄDER OCH

omfattar hållbart byggande

bostäder för 1000 invånare,

SAMHÄLLEN

och hållbar planering

en park, ett torg, en kaj och

inklusive bostäder, offentliga

strandpromenad och en

platser såsom parker och

bassäng för badmöjligheter.

Ett rikt växt- och

torg, transporter, återvinning

Detaljplanen medför att ytan

djurliv

och säkrare

tillgängliggörs som offentlig

kemikaliehantering som i sin

plats. Detaljplanen bedöms

tur kräver bl.a. institutionell

ha en positiv påverkan på

kapacitet, och ny teknik.

hållbarhetsmålet.

Frisk luft
God bebyggd
miljö

Generationsmålet

Hållbar stadsutveckling kräver
samarbete mellan sektorer
och styrning på flera nivåer
samtidigt, inklusive
utvecklade former för dialog
med medborgare och
näringsliv. Hänsyn bör även
tas till kvinnors och flickors
behov av infrastruktur och
sanitet. Samt till personer
med funktionsnedsättning,
barn, och äldre människors
behov.
HÅLLBAR

Hållbar konsumtion och

I området föreslås en

Begränsad

KONSUMTION OCH

produktion är en tvärgående

Coopbutik. Närheten till

klimatpåverkan

PRODUKTION

fråga som kompletterar andra

dagligvaruhandel för

mål. För att ställa om till

närboende minskar

hållbara konsumtions- och

transporter och

Skyddande

produktionsmönster behövs

klimatpåverkan vid daglig

ozonskikt

en rad verktyg och åtgärder,

konsumtion av mat.

på olika nivåer och
genomförda av olika aktörer.

Giftfri miljö

Grundvatten av
god kvalitet

Utbildning är en viktig

God bebyggd

hörnsten. Genom utbildning

miljö

kan människor förvärva
värderingar, kunskaper och
färdigheter som möjliggör för
dem att bidra till en hållbar

Ett rikt växt- och
djurliv
Generationsmålet

utveckling. En annan
hörnsten är tydlig och
lättillgänglig information som
kan lägga grund för hållbara
beslut hos allmänheten.
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Nationella och regionala miljömål

6.12.2

Nedan presenteras planerade åtgärders måluppfyllelse för aktuella nationella och
regionala miljömål.
Tabell 14. Avstämning mot berörda miljömål.

4. Giftfri miljö
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.”

8. Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

15. God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom
en generation.”

16. Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt

Det bedöms finnas risk för att föroreningar i
mark och bottensediment påträffas under
byggskedet. Risken för att dessa sprids till
omgivande vatten minimeras dock genom att
erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Under främst byggskedet kan viss grumling
uppstå. Då skyddsåtgärder för att minimera
spridning av grumling vidtas bedöms risken för
påverkan av flora och fauna utanför arbetsområdet vara liten. Miljömålen bedöms inte
riskera att motverkas.

Planen går hand i hand med bostadsutvecklingen. Byggande på central industrimark i ett
attraktivt läge vid vatten innebär en god
hushållning av mark.

Planerat torg och kaj bidrar till måluppfyllelse
av vissa delmål genom att friluftslivets
tillgänglighet till vattenområdet, parkområde
och kulturlämningar ökar, vilket medför grund
till god hälsa, livskvalitet och välfärd.

deras funktioner och processer skall värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.”
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Följande miljömål bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö

7

Behov av kommande sakprövningar
I kommande sakprövning behöver kap 7, 9 och 11 behandlas vidare.

8

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder inriktade på vasslåtter är ett villkor i dom som meddelats i
samband med tillståndsansökan för kaj i Tullholmsviken och även omfattar den här
planen, se bilaga 2.
Sweco har i uppdrag av Karlstad kommun tagit fram ett förslag på hur
kompensationsåtgärden avseende habitat för sötvattensfauna som fastslogs i mål (M
4003-15, 2016 07-14) till en yta mellan 0,6 och 1 ha, kan utföras i Tullholmsvikens
sydvästra del. Förslaget innebär att skapa ett varierat mosaikhabitat genom att anlägga
två blå bård, en längs med strandkanten och en längre i vassen samt att tillskapa flera
öppna ytor och att koppla ihop bården och alla öppningar med varandra samt skapar
vägar ut till den öppna vattenytan utanför vassen genom anläggning av smalare gångar.
Förslag på kompensationsåtgärd för bortfall av habitat för sötvattensfauna vid
Tullholmssågen är att utöka den ytan som nu kommer att utgöra kompensationsområde
för nybyggd kaj.
På ett gemensamt avstämningsmöte mellan kommunen, länsstyrelsen och Sweco (201806-01) presenterades och diskuterades idén. Länsstyrelsens företrädare yttrade sig
positivt till förslaget. Förslaget som arbetats fram och samråtts med Länsstyrelsen på
kompensationsåtgärder i Tullholmsviken redovisas i särskild rapport, bilaga 1. I rapporten
bedöms även kompensationsåtgärdernas påverkan på Natura 2000.
Föreslagen kompensationsåtgärd innebär att delar av kvarvarande strandkant vassslåttras. Återkommande vasslåtter kan även innebära att förutsättningarna för fisklek
ökar. Viss växtlighet bör dock bevaras, då det utgör lämpliga yngelplatser för exempelvis
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gädda. Vasslåtter bör huvudsakligen genomföras i delområden med tät vass och kan
med fördel genomföras så att en mosaikartad miljö med såväl vegetationsklädda
områden och öppna vattenytor tillskapas. Vasslåtter behöver genomföras återkommande
för att förhindra att området åter växer igen med tät vass. Vidare bör de genomföras i
samråd med kommunens Naturvårdsfunktion.

9

Bilagor
1. Plankarta
2. Tullholmsviken kompensationsåtgärder, Sweco 2018

10
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