
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, KARLSTADS KOMMUN

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR

VÄLSVIKEN
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-26, § 10 



MEDVERKANDE
PROJEKTLEDNING
Karolina Norlin, Plan- och byggavdelningen, SBF*
Jonas Zetterberg, Plan- och byggavdelningen, SBF
Anastasia Mileoranskaya, Plan- och byggavdelningen, SBF 

ARBETSGRUPP 
Catharina Knutsson, Mark- och utveckling, TFF*
Per Eriksson, VA-projekt, TFF 
Torbjörn Karlsson, Mark- och utveckling, TFF
Sara Hesse, Gatuenheten, TFF 
Karl Borgstrand, Gatuenheten, TFF
Stina Granefelt, Plan- och byggavdelningen, SBF
Karin Vogt, Miljöförvaltningen  
Mattias Bergh, Region Värmland
Ola Åkesson, Karlstads Räddningstjänstförbund
Ann Catrin Kärnä, Kommunledningskontoret
Olle Wikberg, Kommunledningskontoret 
Ulf  Rosenkvist, Kommunledningskontoret
m fl.  

KARTOR ÄR FRAMTAGNA AV
Åsa Edlund, Kart och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen

ÖVRIGA MEDVERKANDE   
Tack till alla övriga som medverkat! 

FOTOGRAFIER OCH ÖVRIGT BILDMATERIAL   
Fotografier är tagna av projekt- och arbetsgruppen, i öv-
riga fall nämns källan. Kommunens profilbilder används 
även. Flygbilderna äger SBF rätten till.

* Stadsbyggnadsförvaltningen = SBF 
* Teknik- och fastighetsförvaltningen = TFF

 



   

 

LÄSANVISNING
VAD ÄR EN FÖP? 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunen, enligt Plan- och Bygglagen (PBL). 
Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den politiska ma-
joritetens uppfattning. ÖP:n ska vara vägledande vid beslut om 
mark och vattenområden, gällande hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. ÖP är inte juridiskt bindande 
men är vägledande i den framtida planeringen. ÖP kan även ses 
som en vision och har ett långt tidsperspektiv. 

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) görs ofta vid nya 
områden, större områden eller områden av stor betydelse där 
kommunen mera noggrant kan studera olika förhållanden. 
FÖP:en görs enligt samma krav som en ÖP.

Planen ger även vägledning inför kommande detaljplanering 
inom området. Planen ligger även till grund för bygglovspröv-
ning samt för annan tillståndsprövning och beslut som berör 
mark- och vattenanvändningen. 
  

INNEHÅLLET I FÖP VÄLSVIKEN? 
FÖP:en är indelad i 4 delar: inledning, vision, övergripande 
planstruktur och gestaltning, planförslagets konsekvenser samt 
planförutsättningar och förslag.
   Inledning beskriver bland annat bakgrund, syfte och mål för 
FÖP Välsviken. Planområdets läge och avgränsning preciseras 
liksom vilka handlingar och utredningar som ligger till grund 
för FÖP-arbetet. 
  Vision, övergripande planstruktur och gestaltning  
förklarar de bakomliggande tankarna som kommunen har 
för FÖP-området, både på ett visionellt sätt och på ett mer 
handgripligt sätt genom delområdesbeskrivningar och tänkt 
planinnehåll. Gestaltningsidéer på tänkbar bebyggelse beskrivs 
och visas även under detta avsnitt.

Samråd
När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska 
den samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner, regionala 
organ, myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsent-
ligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Planen var på samråd mellan den 28 maj till den 16 
september 2016.

Samrådsredogörelse 
Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. I 
samrådsredogörelsen dokumenterar kommunen de förslag som 
framkommit under samrådet och redovisar i vilken utsträckning 
de tillgodoses i det nya planförslaget. 

Utställning 
Efter samrådet ska förslaget till översiktsplan ställas ut för 
granskning under minst två månader innan det antas av kom-
munfullmäktige. Före utställningstidens början ska kommunen 
kungöra att en utställning ska genomföras. Den som vill lämna 
synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till 
kommunen. Efter utställningstiden ska kommunen samman-
ställa de synpunkterna som har inkommit och redovisa änd-
ringar av planförslag som synpunkterna har föranlett till i ett 
utlåtande. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt 
ska kommunen ställa ut förslaget på nytt. Planen var utställd 
under tiden 25 oktober 2017 till 15 januari 2018.

Antagande
Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfull-
mäktige. Beslutet om att anta översiktsplanen kan överklagas 
inom tre veckor. Stadsbyggnadsnämnden godkände antagande-
handlingen den 3 juli 2019. Den 26 september 2019 antog 
kommunfullmäktige planen. 

Laga kraft 
När tiden för överklagan gått ut, utan att någon har överklagat 
vinner planen laga kraft. FÖP Välsviken vann laga kraft 
den 23 oktober 2019.

PLANPROCESSEN
    Planförutsättningar och förslag behandlar tidigare ställ-
ningstaganden som exempelvis vilka riksintressen som finns 
inom planområdet, olika strategiska planeringsdokument och 
aktuella detaljplaner som berör området.
De befintliga förhållanden beskrivs sedan i FÖP:en - historia, 
bebyggelse och trafik till vattenområden och tekniska system, 
för att välja några. Kommunen presenterar även förslag på hur 
olika frågor kan lösas eller behandlas i fortsättningen.    
   Planförslagets konsekvenser redovisar vad planförslagets 
genomförande får för effekter på naturen, kulturmiljön samt 
friluftslivet i Välsviken. Även ekonomiska och sociala konse-
kvenser beskrivs.

HUR LÄSA FÖPEN?
FÖPen är ett omfattande material med många sidor och bilagor. 
Tanken är inte direkt att läsa allt från pärm till pärm utan att 
istället uppsöka de sidor och innehåll som är av intresse. Därför 
kan viss information stå med på fler än ett ställe. 

KARTMATERIAL 
Eftersom FÖP-arbetet har pågått under flera års tid är inte alla 
underlagskartor uppdaterade med senaste ändringar, exempelvis 
den nya väganslutning till/från handelsområdet i söder. Kart-
materialet utgår i stort från de år då de flesta utredningar togs 
fram som ligger till grund för FÖPen. I markanvändningskartan 
är hela innehållet uppdaterat till 2019  
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Planförslaget i korthet 
Välsviken - Karlstads nya utvecklingsområde i öster 
börjar ta form. I kommunens översiktsplan (ÖP 2012) är 
Välsviken utpekat som ett viktigt område för utveckling 
av Karlstads östra delar för blandad bebyggelse. Området 
är idag utbyggt med strategiska kommunikationer samt 
handels- och industriområden. Större delen av Välsvi-
ken utgörs dock av obebyggd mark i bergig och skogig 
terräng. Planens syfte är att ta fram ett planeringsunderlag 
som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de 
väsentliga ämnena för en fortsatt god och hållbar utveck-
ling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för 
kommande detaljplanering i området samt ge svar på en 
framtida inriktning kring strategiska frågor. Målet är att 
skapa en fortsatt utbyggnad av området; åstadkomma en 
stadsdel som innehåller både en stor mängd bostäder i 
attraktiva lägen, arbetsplatser av olika slag samt handel, 
industri och service i en integrerad stadsstruktur. Enligt 
Karlstads kommuns vision ska en hållbar stad skapas här 
med goda livsbetingelser med bland annat hållbara kom-
munikationer, attraktiva boendemiljöer i blandad bebyg-
gelse nära skog och vatten. Upplevelsen av trygghet och 
att kunna trivas och vara stolt över sitt område är likaså en 
del av visionen för Välsviken. 

I Välsviken planerar kommunen för en ny hållbar stadsdel 
innehållande uppåt :
• 2000 bostäder utspridda på 35 hektar
• 40 hektar för kontor, handel och verksamheter 
• 115 hektar behålls som natur 
• 30 hektar avsetts och reserveras för järnvägens ut-

vecklingsområden 
• 40 hektar finns för övrig infrastruktur
• 90 hektar inom FÖP-området består av dagens be-

fintliga handels- och industriverksamheter

VÄLKOMMEN LÄSARE!
Välsvikens utbyggnadstid är svår att exakt förutse. Kom-
munen bedömer att området skulle kunna vara utbyggt till 
år 2040 det vill säga inom 20 år. Detta är en lång tid, och 
osäkerheten är stor då omvärlden förändras och utvecklas. 
Ny teknik och kunskap utvecklas samtidigt som klimatför-
ändringar gör sig kännande och det oförutsedda inträffar.

Hållbar stadsdel
Kommuns intresse är att skapa en hållbar stadsdel med 
god samhällsplanering. Med god stadsplanering menas här 
att människor väljer att ta bussen, tåget eller cykeln fram-
för bilen. God planering frigör människors tid och energi. 
Genom att bo nära naturen är det ”lätt” att utnyttja natu-
ren för sport och fritid. Har man nära till skola, förskola 
eller mataffären är det enklare att ha en hållbar livsstil 
och ett socialt liv i sin närmiljö. För kommunen och dess 
invånare är det bra att bygga vidare där redan stora, vikti-
ga och strategiska investeringar är gjorda. För att behålla 
och locka till sig nya kommuninvånare är det viktigt för 
en kommun att kunna erbjuda kreativa, kunskapsmässiga 
och kulturella miljöer och platser. Företagare och industri-
er har lätt att hitta hit med goda kommunikationer nära 
Karlstads centrum. 

Händelserikt område
Idag kommer människor till Välsviken av olika anledning-
ar, såsom för att:
-handla
-arbeta
-åka tåg
-hämta barn på förskolan
-promenera
-skåda fåglar
-vistas i skogen

-besöka sommarstugan
-bada i Kroppkärrssjön
-blicka ut över Vänern 

Avstamp framåt
I detta plandokument skapar kommunen nytt innehåll 
i Välsviken där kommande generationer Karlstadsbor 
kommer att verka, bo och besöka. Med spännande mil-
jöer som bidrar till anledningar att besöka nya platser är 
förhoppningen att planeringen ökar anledningarna för 
en Kronoparksbo att besöka skogen i Välviken och en 
blivande Välsviksbo att ta sig till Kronoparken, Alster, 
Kroppkärr osv.

Det finns många barriärer och frågor som inte är så lätta 
att lösa i området, såsom kommunikationer, E18, Väls-
viksleden och Värmlandsbanan (järnväg). Samtidigt så är 
dessa ”barriärer” starka möjligheter och tillgångar för om-
rådet, då goda kommunikationer är viktiga. Naturen står 
också för viss planeringsutmaning då exempelvis området 
är starkt kuperat - men även dessa betingelser tillhör om-
rådets starka tillgångar. Naturens miljö för oss människor 
och djur är fantastisk samtidigt ska många djur och arter 
sparas och värnas. 

I detta planförslag tar kommunen ett grepp om dessa 
frågor som härmed presenteras.
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BAKGRUND
Välsviken har sedan 1970-talet varit intressant som ut-
byggnadsområde. Tankar på den välbalanserade byn som 
kom från en tvärvetenskaplig studie, gjord vid universite-
tet i Göteborg satte igång ”Projektet Välsviken”. Pla-
nerna på att bygga en ekoby i Välsviken sattes det stopp 
för 1985, då området inte ansågs lämpligt för bostäder. 
Bakgrund till detta hade bland annat att göra med ut-
byggnaden av Hedenpannan (ligger söder om Välsviken) 
som befarades medföra negativa miljökonsekvenser för 
omgivningen.

1991 antog kommunfullmäktige en programplan för Väls-
viken, med inriktningen att hela området skulle nyttjas för 
arbetsplatser. Denna låg senare till grund för byggande 
av Välsviksleden (1992) och för planläggning av indu-
striområdet mellan Välsviksleden och järnvägen. Sedan 
programplanen antogs har förutsättningarna för områdets 
användning förändrats på så sätt att det finns goda möjlig-
heter att bygga bostäder i området. 

Den ekonomiska 1990-talskrisen som lamslog Sverige 
kom även att påverka Välsvikens utvecklingstakt - den 
tänkta planeringen stannade av varför det dröjde innan 
industriområdet och handelsområdet byggdes ut. 

2001 gjorde stadsbyggnadskontoret en idéskiss över Väl-
sviken som knyter samman området med Kronoparken 
och universitetet och låter bebyggelsestråket från univer-
sitetet fortsätta ner till Vänerstranden. Idéskissen innehöll 
även idéer om område för nytt sjukhus men dessa idéer 
genomfördes inte sedan landstinget valt att bygga ut sjuk-
huset i sitt befintliga läge i Karlstad. 

leden och huvudledningar för VA (vatten och avlopps) 
och fjärrvärme. Hållplatsen på järnvägen kan utvecklas 
ytterligare till en lokal järnvägsstation.
Under 2008 kom ett tilläggsuppdrag, från Kommunstyrel-
sen till stadsbyggnadsförvaltninen, att uppdraget avseende 
fördjupning av översiktsplan i Välsviken skulle utökas 
med området mellan Kroppkärrssjöns östra delar och 
E18. 

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
Välsviken är beläget i östra Karlstad, ca 5 km från Stora 
Torget. Välsviken ligger mellan Kronoparkens bostadsom-
råde i norr som är Karlstads största bostadsområde med 
8000 invånare, och Vänern i söder. Välsviken avgränsas i 
väster av stadsdelen Södra Kroppkärr med koloniträdgård 
och Kroppkärrssjön. I öster avgränsas området av Alster-
dalen med bland annat Alsterån och Alsters herrgård.
Området för fördjupningen av översiktsplanen är ca 350 
hektar stort. 

2001 invigdes tåghållplats i Välsviken, industriområdet 
byggdes ut därefter och 2010 öppnade ICA Kvantum 
i Välsviken - det första handelsföretaget. Därefter har 
handelsområdet fyllts på med flera storskaliga handelsfö-
retag med inriktning mot elektronik, sport- och fritid samt 
ytterligare livsmedel.  

Det är idag stor efterfrågan på bostads-, industri- och 
verksamhetsmark i Karlstad. Med denna fördjupning av 
översiktsplanen, vill kommunen få en samlad bild över 
den framtida planeringen i Välsviken. 

SYFTE
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att ta fram 
ett planeringsunderlag som är aktuellt över en längre tid 
och som tar upp de väsentliga ämnena för en fortsatt god 
och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska 
ligga till grund för kommande detaljplanering i området 
samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska 
frågor.

UPPDRAG
Stadsbyggnadsförvaltningen (eller dåvarande Stadsplane-
ringsförvaltningen, som förvaltningen hette då) fick i de-
cember 2005 i uppdrag av byggnadsnämnden att göra en 
fördjupning av översiktsplanen för Välsviken som grund 
för detaljplaneläggning av olika delområden. Välsviken 
pekades då som nu ut att vara ett av Karlstads viktigas-
te utvecklingsområden med möjlighet att åstadkomma 
en stadsdel innehållande både en stor mängd bostäder i 
attraktiva lägen, arbetsplatser av olika slag samt handel 
och service i en integrerad stadsstruktur. Välsviken är ett 
av få områden som har direktkontakt med Vänern. Den 
övergripande infrastrukturen är utbyggd med Välsviks-
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HANDLINGAR OCH UTREDNINGAR
Fördjupning av översiktsplanen av Välsviken omfattar 
följande handlingar:
- Planförslagskarta (över markanvändningen)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Samrådsredogörelse
- Miljökonsekvensbeskrivning 

Utredningar som tagits fram:
• Handelsutredning Karlstads kommun (WSP 2016)
• Kulturmiljöutredning vid Välsviken (Wermlands 

museum 2010)
• Rapport från inventering av naturområden vid Välsvi-

ken den 29 augusti 2013
• Fågelinventering vid Välsviken, (DM naturvård 2014)
• Inventering av häckfågelfaunan kring Välsviken (Pro 

Natura 2015)
• Fördjupad inventering av skogliga naturvärden i Väls-

viken (Pro Natura 2015, redigerad sep 2017)
• Analys av Artförekomster FÖP Välsviken, (WSP 

2017)
• Välsviken Dagvattenutredning (WSP 2017)
• PM Välsviken trafikutredning (WSP 2015)
• Scenario Välsviken, Karlstad trafikmodell (WSP 2017)
• Trafikbullerutredning, FÖP för Välsviken (WSP 2017)
• Rapport FÖP Välsviken Karlstad - Industribullerbi-

drag från Hedenverket (ÅF, 2016)
• PM Miljökvalitetsnormer (MKN) Vatten i arbetet 

med FÖP Välsviken - En översiktlig undersökning av 
påverkan på kvalitetsfaktornivå (SBF 2019)

Planområdet Välsviken 
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VISION - 
DEN HÅLLBARA STADSDELEN VÄLSVIKEN 

Visionen för Välsviken tar sin utgångspunkt i Karlstads 
kommuns vision - Livskvalitet Karlstad 100 000. Visionen 
ligger till grund för kommunens planering. Som en del av 
visionen finns fyra prioriterade målområden som visar 
vägen i utvecklingsarbetet:

En kommun för alla
För Välsviken innebär det att en blandning av funktioner 
ska rymmas i stadsdelen. Möjlighet till arbete, handel och 
boende ska finnas så att området lever över dygnets alla 
tider. Bostäderna ska innehålla olika upplåtelseformer som 
eget ägande, bostadsrätt och hyresrätt. I området bör det 
också finnas förskola och boende för äldre och andra med 
särskilda behov.

En kunskaps- och tillväxt kommun 
För Välsviken innebär det att nya stora markområ-
den öppnas för en blandad bebyggelse med bostäder, 
verksamheter och handel. En ny attraktiv stadsdel nära 
universitet, natur, Vänern och goda kommunikationer kan 
skapas. Den nya stadsdelen får bra och hållbara möjlighe-
ter till transporter med tåg, buss, cykel och bil. 

En miljösmart kommun
För Välsviken innebär det att den nya stadsdelen ska 
innehålla flera funktioner som underlättar för ett gott liv i 
stadsdelen och minskar behovet av resor. Stadsdelen ligger 
nära hållbara transporter som kan nyttjas för resor inom 
regionen. Stadsdelen tar stor hänsyn till natur- och rekrea-
tionsvärden som finns i området, vilka blir en kvalitet för 
de som bor i stadsdelen liksom för hela Karlstad.

En attraktiv arbetsgivare
För Välsviken innebär det en utbyggnad där kommunens 
investeringar nyttjas på ett effektivt sätt. Gator, vatten och 
avlopp liksom tåghållplats finns redan utbyggda i området. 

MÅL
Målet är att skapa möjligheter för en hållbar, attraktiv 
och levande stadsdel innehållande handel, industri, servi-
ce, kontor, bostäder samt natur och kultur. Mer konkret 
innebär det bland annat att:
- binda ihop Välsviken med de intilliggande stadsde-

larna Kronoparken (i norr), Alster och Kroppkärr, 
(i öst-västlig ritning) genom att utveckla kopplingar 
såsom gång- och cykelförbindelser samt vägkoppling-
ar för bil och buss samt järnväg. 

- gång- och cykelsamband ska vara sammanhängande 
med bebyggelsegrupper.

- förstärka kontakten med Universitetet genom att 
uppmuntra etableringar av företag med kopplingar till 
Universitetet i det centrala Välsviken. 

- förbättra kommunikationer till och från Universitet 
och övriga staden genom att möjliggöra för Karlstads-
stråket och bytespunkter.

- planen ger förutsättningar för järnvägsverksamheten 
som idag sker på Karlstad C och Herrhagsbangården 
att ske i Välsviken.

- utreda möjligheten att förtäta i Välsviken för att kun-
na tillskapa mark till främst nya bostäder och etable-
ring av verksamheter.

- terränganpassa bostäder och utgå från naturens förut-
sättningar för etablering av verksamheter och vägar.

- De historiska spåren i Välsviken är viktiga att bevara, 
tillvarata och bygga vidare på, i de fall det är möjligt. 
Det kan ske genom att hänsyn och anpassning görs 

vid exploatering i området till utpekade fornlämning-
ar, kulturmiljöområde och övriga särskilt angivna 
objekt.

- stärka Vänerkontakten för såväl området som för 
kringliggande stadsdelar, genom att öppna upp för 
bostäder, besöksnäringar och mer förbindelser dit.

- Genom nya målpunkter, så som skolor, parker och 
caféer binds Välsvikenområdet samman med intillig-
gande stadsdelar.

- säkra och tillgängliggöra natur- och friluftsintressen 
genom att bevara och i vissa fall utveckla värdefull 
natur och stråk.

Exempel på träarkitektur som kan lämpa sig i Välsviken.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Med avstamp från kommunens vision för Välsviken ”Den 
hållbara stadsdelen Välsviken”, tas här upp vad kommu-
nen menar med hållbarhet och hur kommunen förhål-
ler sig till det. Begreppet hållbar utveckling innebär en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundlandrap-
porten 1987). 

Begreppet hållbar utveckling är brett och sträcker sig över 
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det kan 
handla om allt från att känna sig trygg i sitt bostadsområ-
de till att minska övergödning i sjöar eller att se till så att 
det finns tillräckligt med arbetsmöjligheter. Allt hänger 
ihop, påverkar varandra och skapar en helhet. En vanlig 
modell över hållbar utveckling brukar vara denna, se figur 
intill.

Ekologisk hållbarhet innebär att naturen och dess 
resurser används på ett sådant sätt att det inte ger negativa 
effekter, varken nu eller i framtiden.

Social hållbarhet omfattar faktorer som vårt samhälle 
är baserat på såsom demokrati, jämställdhet, jämlikhet, 
trygghet och bevarande av vårt kulturarv.

Ett ekonomiskt hållbart samhälle är ett samhälle med 
god arbetsmarknad och växande boende-, handels-, och 
affärsmöjligheter, ett samhälle som växer och utvecklas i 
linje med den ekologiska och sociala hållbarheten.

Översiktsplan och hållbarhetsplanering
Översiktsplanen, och som i detta fall är en fördjupning 
av översiktsplanen, utgör kommunens bedömning av hur 
mark- och vattenområden i stora drag kommer att använ-
das och hur bebyggelsen kommer planeras att utvecklas 
inom de närmsta 10-20-30 åren. Översiktsplanen är ett 
viktigt dokument för att skapa en hållbar fysisk miljö och 
ett hållbart samhälle. I översiktsplanen ser kommunen 
till helheten, det är en integrerad planering som omfattar 
infrastruktur, bebyggelse, marknadsanvändning, beva-
randevärden med mera. Planeringen tar även hänsyn 
till upplevelsevärden som skönhet och trygghet och till 
platsers befintliga värden, så att det som byggs blir socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart. I denna FÖP behand-
las utvecklingen på en övergripande nivå, den beskrivs och 
riktlinjer ges. FÖPen är ett sätt att påverka samhället mot 
en hållbar inriktning. Förutom FÖPen så finns även andra 
aspekter att förhålla sig till såsom lagar, politik, ekonomi 
mm. Till sist finns den enskilda människan vars livsmöns-
ter och val till stor del också avgör om ett hållbart samhäl-
le uppnås.

Vid framtagande av en översiktsplan ska det alltid göras 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I denna beskrivs 
främst miljöaspekterna och det är Miljöbalken (MB) som 
styr. Den hållbara utvecklingen syftar till att ”…tillförsäk-
ra nuvarande och kommande generationer en hälsosam 
och god miljö…” MKB redovisas i en separat handling. 
I MKB behandlas främst de ekologiska aspekterna. För 
att ge större utrymme för de sociala och ekonomiska 
frågorna analyseras dessa i detta dokument. Nedan finns 
sammanfattat hur den hållbara planeringen ser ut för 
Välsviken. 

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

Hållbar utveckling

Exempel på synlig dagvattenhantering.
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Hållbar planering i Välsviken
• Attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk skapas 

i Välsviken som bidrar till att knyta ihop området 
med resten av Karlstad. Det gäller i såväl nord-sydlig 
riktning över E18 som i öst-västlig riktning mellan 
stadsdelarna. 

• Tåghållplatsen i Välsviken utvecklas till en knutpunkt 
för olika samlade trafikslag. Här erbjuds hållbara 
transporter för järnväg, buss, gång – och cykeltrafik. 

• En enklare bytespunkt skapas intill tåghållplatsen, där 
smidiga byten kan göras för resenären mellan de olika 
trafikslagen. Bytet mellan regionaltrafik för buss och 
stadsbussarna kan ske vid ny bytespunkt vid Välsviks-
motet eller vid Universitetstorget.

• En utgångspunkt för planeringen i Välsviken ska vara 
att det ska vara lätt att välja hållbara transporter. Det 
planerade Karlstadsstråket utgår från Välsviken, Tåg-
förbindelser finns vid Välsvikens järnvägshållplats, dit 
kan man cykla för att sen ta pendeltåget vidare. Och 
Välsviken byggs ut med nya gång- och cykelvägnät. 

• Nya vägförbindelser för alla transportslag knyts ihop 
med de intilliggande stadsdelarna.

• Genom att skapa bra förutsättningar för kollektivtra-
fiken såväl som för gång- och cykeltrafiken erbjuds 
invånarna att cykla eller åka kollektivt till arbetet/sko-
lan framför att köra bil, välja en bil istället för två, låta 
bilen stå hemma. 

• Verktyg som kommunen med fördel kan lyfta för 
att minska behovet av parkeringsplatser och främja 
hållbara resesätt är mobility management -plan/mo-
bilitetsstrategi (Hållbart resande), till exempel Grön 
resplan. 

• I anslutning till flerbostadshus bör cykelparkeringar 
samt parkering för el- och bilpoolsbilar och samå-
kningsbilar prioriteras framför privat bilparkering. 
Detta bör även gälla kontor, handel och verksamheter.

• Den tätortsnära naturen värnas som har stor betydel-
se för människor i vardagen. Att ha nära till friluftsliv 
är bra för välmåendet såväl som hälsa. 

• Barnperspektivet ska beaktas i den kommande de-
taljplaneringen avseende närhet och tillgänglighet till 
lekplatser, förskolor och skolor och andra miljöer där 
barn vistas i. 

• Bostäder ska finnas för olika kategorier. Det ska 
erbjudas olika hustyper, bostadsstorlekar och upplå-
telseformer. Tillgänglighetsfrågor ska även beaktas. 

• Naturmiljöns potential i området bör bevaras och 
nyttjas. Planering av bostäder ska utgå från naturens 
förutsättningar så långt som möjligt. Bostäder anpas-
sas efter terräng, dalgångar och vegetation.   

• Höjdsättning och terrasseringar föreslås ske så att 
slänter och skärningar minimeras, generellt i området 
inför den fortsatta planläggningen. Det är viktigt för 
hela områdets intryck och användande. Det är särskilt 
viktigt inför den kommande planeringen av vägnät, 
bostäder och övriga storskaliga byggnader eller par-
kytor, för att bl a undvika stora slänter som kan te sig 
otrygga och otillgängliga. 

• Hantering av massor bör återanvändas i området t ex 
vid utbyggnaden av infrastruktur mm.

• En tät bebyggelse eftersträvas, så det blir markeffek-
tivt – kommunens markresurser nyttjas effektivt och 
smart.  
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• Genom att bygga ”höga hus i fin natur” kan större 
område med natur sparas och finnas nära bebyggel-
sen. Med mer samlad bebyggelse kan gatuutbyggnad 
minimeras och då även ledningsdragning. Det kan bli 
stadsdelar med korta avstånd till vardagsservice, arbe-
te och skolor. Gator som inte uppmuntrar till att köra 
snabbt med trygga gång- och cykelvägar intill. 

• Höga hus i närheten av Alsterdalen kan erbjuda 
boende utsikt mot Vänern. Placeringen av höga hus 
ska föregås av noggranna studier utifrån bland annat 
Alsterdalens riksintresse och landskapsbildskydd.

• Miljövänliga material bör eftersträvas. 
• Miljövänliga uppvärmningsalternativ ska nyttjas så 

långt möjligt. Fjärrvärme finns i området och är ett 
bra alternativ. 

• Bostäder bör byggas energieffektivt, med t ex plusen-
ergihus alternativt passivhus. 

• Nya hållbara lösningar inom energi uppmuntras, t ex 
kan takvinkel och lutning planeras för nyttjande av 
solkraft. Utformnings- och placeringsfrågor är även 
viktigt. Liksom att planera för skugga.

• Goda förutsättningar för återbruk ska eftersträvas 
och är bra att ha med tidigt i planeringen. Lokaler i 
bottenvåningar för sådana verksamheter välkomnas.

• Befintliga ledningar för VA och fjärrvärme nyttjas och 
ansluts till nya områden.

• Dagvattenhantering i öppna lösningar är att föredra så 
att vattnet syns. Kreativa lösningar välkomnas. Detta 
är bra för såväl människor som för de växt – och 
djurarter som trivs i vattenrik miljö.

• Det ska finnas bra tillgång till källsortering av avfall 
inom de olika delområdena. 

• Områdets historia, kulturhistoria, natur och närhet 
till Vänern bidrar med kvaliteter för sinnet, såsom 
skönhet, intressant historia och berättelser om platser 

och seder och bruk från förr. Att vistas nära skog 
och vatten fyller livet med kvalitet och är dessutom 
hälsofrämjande. Att behålla dessa kvaliteter och bygga 
vidare på dessa värden ska tillvaratas i kommande 
detaljplaner. 

• Intressanta miljöer – oavsett om det är bostäder eller 
offentliga platser bör eftersträva en god och varieran-
de arkitektur och fokusera på hållbara material och 
lösningar. 

Inspirationsbilder på olika miljöer.
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MARKANVÄNDNING
Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera olika använd-
ningssätt som blandas inom planområdet. Handel och 
verksamheter utgör den huvudsakliga användningen i de 
centrala delarna av Välsviken. Bostäder föreslås främst 
i områdets västra del i direkt anslutning till Kroppkärr 
och i områdets östra del där attraktiva bostadsmiljöer kan 
skapas nära Alstersdalen och med möjlighet till utsikt över 
Vänern. Inom områden för bostäder planeras för ytor för 
skola och barnomsorg liksom ytor för parker och lekplat-
ser. 

Längs E 18 finns attraktiv mark som föreslås användas 
för verksamheter och handel. Delen norr om E 18 bör i 
första hand reserveras för verksamheter som kan ha nytta 
av ett skyltläge och närhet till Universitetet. 

Längs järnvägen finns mark avsedd för en ny godsban-
gård och verksamheter kopplat till järnvägen som t ex 
depåer för kollektivtrafik och omlastning mellan tåg och 
bil.

Efterfrågan på besöksplatser i närheten av Vänern ökar i 
kommunen idag. Alsternäset har vattenkontakt med unika 
förutsättningar och bör kunna användas för lämplig verk-
samhet som kan dra nytta av det fina läget. En utveckling 
efter naturens förutsättningar är intressant här. 

GRÖNSTRUKTUR
Stora delar av området består idag av skogsmark. Det är 
en värdefull utgångspunkt vid utformningen av stads-
delen. De naturliga förutsättningarna ska tas till vara vid 
planeringen av bebyggelsen inom respektive delområde. 
Anpassning till befintlig natur kan lättast ske för bostads-
bebyggelse, medan industri och handel kräver större plana 
sammanhängande ytor. 

Fyra stråk av natur sparas i området. Läget på dessa 
sammanfaller med värdefull naturmark som undantas från 
bebyggelse. Stråken bryts av flera transportkorridorer och 
kanske inte blir lätta att röra sig i för människor, medan 
strukturen kan ha en nytta för djur och fågelliv.

TRAFIKSTRUKTUR
Välsviken ligger i anslutning till E 18 och Välsviksleden. 
De utgör huvudstrukturen för trafiken i området. En idé 
har varit att länka ihop trafikplatserna, Kroppkärrsmotet, 
Universitetsmotet och Alstersmotet med ett system av 
parallellvägar. Det ger en flexibilitet och möjlighet att hitta 
flera vägar till och från området. Dessa vägar utgör också 
den huvudsakliga försörjningen av de nya bebyggelseom-
rådena. Kopplat till detta behövs också ett mer finmaskigt 
lokalnät som kompletteras med gång- och cykelstråk som 
kopplar ihop området med omgivande stadsdelar. 

Broar och undergångar planeras även in för att hantera 
trafikbarriärer inom området, bl a över/under E18 och 
järnvägen. För nya områden (speciellt bostadsområden) 
bör lämpliga lägen för gång- och cykeltrafik vara det sty-
rande för övrig gatustruktur, då området är kuperat. Detta 
för att underlätta och uppmuntra cykel som transportme-
del 

JÄRNVÄG
Värmlandsbanan passerar planområdet i öst-västlig 
riktning. Järnvägen är mycket viktig för person- och 
godstransporter och är likaså en viktig länk i förbindelsen 
Stockholm - Oslo. Den järnvägsverksamhet som idag sker 
på Karlstad C och Herrhagsbangården, i form av uppställ-
ning av lok och vagnar, föreslås ske i Välsviken. Planen fö-
reslår nya ytor för järnvägsverksamhet längs spåret, bland 
annat för mötesspår och järnvägsanslutningar till industri-

Grönstruktur Välsviken

Trafikstruktur Välsviken

SAMMANFATTANDE PLANINNEHÅLL 
Bostäder    35 ha ( lgh)
Verksamheter    40 ha 
Natur    115 ha
Järnvägsverksamhet   30 ha
Övrig infrastruktur  40 ha
Befintlig planering   90 ha
(handels- och industriområden) 
Totalt    350 ha 



18                       VÄLSVIKEN - FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 

erna i Välsviken. En ny bangård för godståg planeras ock-
så vilken öppnar upp möjligheter för nya spåranslutningar 
mot Heden och mot industrispåren på Örsholmen (via en 
ny bro över Älvgrenen).  

BEBYGGELSESTRUKTUR
Bebyggelsen i området placeras med utgångspunkt från 
naturen. Bostäderna placeras i naturen med stor anpass-
ning till terräng och vegetation. Inom området kan en va-
rierad bebyggelse skapas med småhus, radhus, flerfamiljs-
hus och punkthus. Huvudsakligen en lägre bebyggelse om 
två till fyra våningar kompletterat med högre punkthus 
som nyttjar utsiktslägen mot Vänern. Områden för handel 
och verksamheter behöver större plana ytor, vilket ger 
större ingrepp i terrängen. Höjdsättning och terrassringar 
bör ske så att slänter och skärningar minimeras.

GESTALTNINGSIDÉER
Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera olika använd-
ningssätt som blandas inom planområdet. En utgångs-
punkt för all gestaltning i området bör vara naturens 
förutsättningar på platsen. Befintlig natur tas till vara på 
ett bra sätt och de bebyggelseområden som tas i anspråk 
anpassas till naturens höjder och lutningar på bästa sätt.

Handel
Befintligt handelsområde fullföljs med nuvarande ge-
staltningsambition. Nya handelsytor kan skapas som 
bör anknyta till den gestaltning som finns i det befintliga 
handelsområdet. En stor utmaning är att skapa stora 
sammanhängande markytor som anpassas till omgivande 
terräng. Slänter och schaktytor måste ges en medveten 
utformning för att nya handelsområden ska fungera i sitt 
sammanhang.  

Bostäder
Nya bostäder har goda förutsättningar att anpassas till 
platsen och tillvarata de kvalitéer som utblickar i naturen 
och, i lite större skala, utblickar mot Vänern. Byggnaderna 
får gärna anpassas till landskapet och smälta in i områdets 
siluett, särskilt sett från Vänern. 

Stråk
Huvudgatorna inom området utformas med körbana 
och gång- och cykelväg. Gatorna bör ges en omsorgsfull 
gestaltning med sammanhängande detaljer. Den kuperade 
terrängen ställer krav på att hålla så smala sektioner som 
möjligt för att minska ingreppen i naturen. 

Stråket från Sommargatan via E 18 mot tåghållplatsen vid 
järnvägen är viktigt för rörelser och kopplingar mellan 
Välsviken och universitetet. Stråket bör ges en omsorgs-
full gestaltning och kantas av bebyggelse och entréer. 
Verksamheter som fungerar över dygnets alla timmar eller 
bostäder bör särskilt främjas för att skapa trygghet hela 
dygnet.

E 18
E 18 är en viktig entré mot Karlstad. Miljön kring E 18 
utformas så att grönska blandas med bebyggelse. Läget 
intill E 18 är ett viktigt skyltläge. Bebyggelse som planeras 
där måste ha en omsorgsfull gestaltning. De gröna kullar 
som avsatts i planskissen är viktiga att värna för att bryta 
upp stora bebyggelseområden och skapa variation. 

Exempel på terränganpassade bostäder
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 Delområde 2 Välsviken norr

 Handel och verksamheter (I-II) 

Delområde 3 Välsviken öst

 Kontor, handel och verksamheter (II-IV) 

20                       VÄLSVIKEN - FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 

Området utvecklas med fler bostäder. En vidareutveckling 
av småhusområdet i Kroppkärr kan vara lämpligt. Bebyg-
gelse i huvudsak i två plan. Bebyggelsen kan varieras med 
olika boendeformer som småhus kombinerat med radhus 
och mindre flerfamiljshus. Området angörs via ny gata 
direkt från Kroppkärrsmotet. Området bedöms rymma ca 
120 bostäder.

Området ligger med bra skyltläge längs E 18. Området 
bör kunna användas för verksamheter och handel. Om-
fattning av handel prövas i samband med detaljplanering 
av området. Delen närmast Välsviksmotet planeras att 
nyttjas för en bensinstation. Området är relativt kuperat 
och behöver terrasseras för att åstadkomma plana ytor för 
lite större byggnadsvolymer. Det finns en markant kulle 
i området som ska behållas. Den har ett värde för stads-
bilden när man färdas längs E 18. I anslutning till denna 
finns också möjlighet att förlägga en gång- och cykelbro 
över E 18 som kopplar ihop Kronoparken med denna del 
av Välsviken.

Området ligger mellan E 18 och småhusen i Kronopar-
kens villaområde. Ett bra skyltläge längs E 18 och relativt 
nära till universitet. Marken bör främst användas för verk-
samheter och kontor, gärna med en koppling till universi-
tetet. Det finns en mer markant kulle i området som ska 
behållas. Den har ett värde för stadsbilden när man färdas 
längs E 18. I anslutning till denna finns också möjlighet 
att förlägga en gång- och cykelbro över E 18 som kopplar 
ihop Kronoparken med Välsviken.

DELOMRÅDESBESKRIVNING

 Delområde 1 Kroppkärrs gård norr

 Bostäder ca 120 (II), förskola

Området ligger mellan vägen till hållplatsen vid Välsviken 
och Alstersberget. Området lämpar sig för kontor, mindre 
verksamheter och inslag av handel. Omfattning och typ 
av handel utreds i samband med detaljplanering. Stråket 
längs med området som förbinder tåghållplatsen med 
handelsområdet och Universitetet bör ges en sammanhål-
len utformning med hög kvalitet som är intressant att röra 
sig längs. Närliggande verksamhet ger restriktioner för att 
använda marken för bostäder, vilket annars kunde vara 
lämpligt. Marken bör användas så att den bidrar till en 
känsla av trygghet när man rör sig längs stråket. Detta blir 
en viktig utgångspunkt vid områdets utformning. 

 Delområde 4 Gustaf Frödings gata

 Kontor och verksamheter (II-IV) 

 Delområde 5 Välsviken väst

 Bostäder ca 400 och verksamheter (I-V) 

I dalgången mellan Rävberget och Trollkoneberget finns 
möjlighet att anordna en gata som omges av bostäder. I 
förlängningen av gatan finns en möjlig brokoppling mot 
Kronoparkens centrum. Denna är viktig för att koppla 
bostäderna mot service som finns på Kronoparken. Om 
den ska genomföras påverkas markanvändningen den 
norra delen av området. Marken närmast E 18 kan använ-
das för verksamheter i en till två plan. Inom bebyggelse-
området finns partier av värdefull natur som ska värnas 
i samband med detaljplanering. Närmast Välsviksleden 
finns ytor som lämpar sig för verksamheter.



 Delområde 9 Trollkoneberget

Befintliga fritidshus
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Alstersberget utgörs i dag av skogsmark högt beläget och 
kuperat öster om handelsområdet. Området lämpar sig för 
bostäder, men kan också rymma inslag av verksamheter. 
Området kan också vara intressant för kontor och verk-
samhet kopplat till Universitetet. Nya bostäder anpassas 
och utformas efter terrängens förutsättningar. Ett boende 
nära naturen är en viktig kvalitet i området. Det höga läget 
ger också utsiktslägen mot Vänern i söder. Bebyggelsen 
bör vara blandad med boende i småhus och radhus men 
också flerfamiljshus. Bebyggelsen bör i huvudsak vara i 
två till fyra våningar med möjlighet att i vissa lägen bygga 
högre punkthus som ger fina utsiktslägen mot Vänern. 
Inom området bör finnas större lekplats och ytor för 
bollspel. Det finns behov av skola och förskola då det är 
långt till befintliga anläggningar.

Området söder om järnvägen ligger nära Vänern på en 
kulle. Området kan erbjuda fina utsiktsmöjligheter mot 
Vänern samtidigt som det ligger nära god kollektivtrafik 
med buss och tåg. Området lämpar sig ej för bostäder på 
grund av störning från Heden. En utveckling efter natu-
rens, friluftslivets och fornlämningarnas förutsättningar 
med inriktning mot nya besöksmål och besöksrörelser. 
Andra frågor som är viktiga att ta hänsyn till vid en fram-
tida utveckling är riksintresset för Alsterdalen, fornläm-
ningar, riksintresset för friluftsliv mm. Området har unika 
förutsättningar och bör kunna användas för lämplig verk-
samhet som kan dra nytta av det fina läget nära Vänern 
och med kopplingen till de goda kommunikationerna. 

Miljön kring Kroppkärrs gård har stora värden. På sikt 
kanske området kan utvecklas med caféverksamhet kopp-
lat till områdets vandringsleder och promenadstråk. Be-
fintlig huvudbyggnad har ett kulturhistoriskt värde och 
ett värde för den omgivande miljön. Delen närmast kolo-
niområdet bör hållas öppet och tillgängligt för att det ska 
finans en möjlighet att nå ner till vattnet.

Delområde 6 Alstersberget

 Bostäder ca 1500 (II-VIII), skola och idrott

 Delområde 7 Välsviken bangård

 Järnväg, terminaler och verksamheter 

Ett stort område längs järnvägen reserveras för en 
framtida bangård. Området är planerat att ersätta den 
hantering av gods som idag sker på Karlstad C och Herr-
hagsbangården. I anslutning till spårområdet finns ytor 
för omlastning, depåer och andra funktioner som behövs 
kring bangården. I dag finns en hållplats för den regionala 
tågtrafiken vid Välsviken. Hållplatsen planeras vara kvar 
och utvecklas ytterligare när ett mötesspår anordnas i Väl-
sviken. Bangården föreslås placeras så långt västerut som 
möjligt för att minska störning till angränsande bostäder 
och förenkla passagen över spårområdet för nya broar.

Delområde 8 Alstersnäset

Utredningsområde, ej bostäder

De befintliga fritidshusen ska behållas och bevaras så som 
det är idag. Några ytterligare hus får inte uppföras. 

Betydande karaktärsdrag för befintligt fritidshusområde
• Småskaligheten ska bevaras.
• Stugorna ska medvetet smälta in i naturen och underordna sig 

den.
• Stugornas enkelhet ska bevaras, inga pråliga staket eller veran-

dor t ex.
• Det är fritidshusboende som gäller, året runt boende är inte 

tillåtet. 

 
Delområde 10 Kroppkärrs gård

Befintlig verksamhet

• Området saknar idag vatten och avlopp och är så tänkt att färbli 
för att göra så lite påverkan på naturen.

• Stigar snarare än vägar ska leda fram till husen. Bilanvänande 
ska vara sparsamt i området, endast i enstaka fall är det tillåtet. 

• Bilburna besökare hänvisas parkera på kommunens parkering, 
intill ladugården, invid Kroppkärrs gård.
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GENOMFÖRANDE
Välsviken är ett stort område som kommer byggas ut un-
der lång tid. Utvecklingen är tänkt att påbörjas i flera delar 
parallellt. 

I väster finns delar som har stort sammanhang med 
Kroppkärr. 

Resterande utveckling ska ske med utgångspunkt från 
handelsområdet. Att få en ny entréväg till handelsområdet 
från väster har stor betydelse för att avlasta trafiksituatio-
nen. En ny parallellväg innebär samtidigt att nya områden 
kan öppnas i centrala Välsviken.

De östra delarna av Välsviken kan ge stor volym bostäder, 
men kräver kommunala investeringar i skola och förskola. 
Utvecklingen kan påbörjas vid behov och kan ske relativt 
oberoende av andra etapper. Innan planläggning kan ett 
fortsatt utredningsarbete behöva ske för att hitta en lämp-
lig bebyggelsestruktur. Området kan också vara lämpligt 
för ett mer omfattande hållbarhetsarbete inför den fort-
satta utformningen.

Etapputbyggnad - ordningsföljd
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG Historik
Tidigare ställningtaganden

Riksintressen
Landskapsbildsskydd

Strandskydd
Naturvårdsprogram

Översiktsplan
Visionen och den strategiska planen

Gällande detaljplaner 
Pågående planer och projekt
Befintliga förhållanden

Plandata  
Markanvändning

Stadsbild/landskapsbild
Bebyggelse

Målpunkter i Välsviken
Kulturmiljö

Gator och trafik
Mark och natur

Friluftsvärden/Rekreationsvärden
Vattenområden

Geotekniska förhållanden
Tekniska system

Vatten och avlopp
Dagvatten   

Fjärrvärme och el
Teleledningar

Avfallshantering 
Masshanteing

Kraftledning
Störningar, hälsa och säkerhet

Markföroreningar
Buller från spår- och vägtrafik

Industribuller
Vibrationer
Luftkvalitet

Översvämning
Risk och säkerhet

Folkhälsa
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HISTORIK
Det finns en lång historisk mänsklig närvaro i planom-
rådet vilket gravar i form av en hällkista men även flertal 
stensättningar och gravrösen vittnar om.  Dessa ligger 
alla placerade i södra delarna av området på de höjder 
som finns i anslutning till Vänern. Därutöver finns några 
osäkra stensättningar placerades på Trollkoneberget intill 
Kroppkärrssjön. 

Inom området finns Kroppkärrs gård, tidigare har även 
Välsvikens gård funnits i området. Kroppkärrs gård ligger 
vid Kroppkärrssjöns östra strand och omnämns första 
gången år 1348 i ett medeltida diplom. Gården omtalas 
för första gången i jordeboken år 1568 som ett kronotorp, 
senare kom den att överföras till 1-mantals skattehemman 
vilket visar på att gården hade en hög avkastningsför-
måga. Under 1600- talet utgör Kroppkärrs gård en del 
av Hertig Karls tidigare ägor vilka ligger i anslutning till 
Karlstad och under 1700-talet ägs gården av Karlstad 
stad. Under mitten av 1700-talet arrenderas delar av 
marken ut till ett tobaksbolag och bete. Efter bara några 
år gick dock tobaksbolaget  i konkurs och staden hade 
därefter svårt att få in några inkomster från marken och 
därefter har ett flertal ägare brukat Kroppkärrs gård. 

När en ny domkyrka skulle byggas upp efter att den gam-
la brunnit ner i stadsbranden 1719, så användes förutom 
sten från den tidigare kyrkan även sten från Kroppkärr-
sberget, som ska vara synonymt med Trollkoneberget. 
Från berget skall 1000 lass sten ha transporterats. Spår 
efter stenbrytning av ålderdomlig karaktär har påträffats 
vid Trollkoneberget och Rävberget, vilka sannolikt kan 
kopplas till Domkyrkobygget.

Kroppkärrs gård i början på förra seklet. (Värmlands Museums arkiv).

Banvaktarstuga vid Välsviken.

 
 

 16 

representerar en ålderdomlig administrativ gräns, mellan gården Kroppkärr och 

gården Alster, i området.  

 

Vidare har ett antal stridsvärn (Objekt 2,4, 34-38) i området getts ett högt samlat 

värde eftersom de tillsammans kan berätta om hur en skansmiljö från 

beredskapstiden är organiserad. Lämningarna i sig är inte så tydliga, vilket aldrig 

heller har varit deras avsikt, men en förståelse för dessa erhålls ändock när man rör 

sig i området och ser dessa i sitt uppenbara sammanhang. 

 

Byggnadsinventering 
 
 
Metod 
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång av relevant litteratur och 

Värmlands Museums topografiska arkiv. Dessutom studerades äldre Lantmäteriakter, 

den så kallade Hembygdskartan (1883-95 års ekonomiska karta) och 1960-talets 

ekonomiska karta. Fältarbetet utfördes av en byggnadsantikvarie från Värmlands 

Museum.  

 
Kroppkärrs gård 

Den första kända herrgårdsbyggnaden vid Kroppkärrs gård skall ha rivits 1666 då en 

Samuel Kempe bodde här. Hur gårdens byggnader sett ut fram till dess kan vi bara 

spekulera i. På 1850-talet bodde dåvarande vågmästaren vid järnvågen på 

Kanikenäset, C F Lundell på Kroppkärr. Han lät bygga till herrgårdsbyggnaden så att 

huset svängdes från sjön och mot söder istället. Ingenstans framgår emellertid 

åldern på den byggnad han bygger till och som i sådana fall delvis finns bevarad i den 

befintliga herrgårdsbyggnaden. Andra ägare till gården är Carl Fr von Hiltebrant på 

1760-talet, kapten Wallencrona som byggde ladugården, parton Sven Traung vid 

1800-talets mitt och Ingenjör Einar Lund från 1925. 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Kroppkärrs gård i början av förra seklet. 

Värmlands Museums arkiv. 

Gården Välsviken fanns i området fram till 2000-talets 
början då den revs. Gården låg söder om dagens handel-
sområde tillika söder om Välsviksleden, i natur och intill 
industriområdet. Den placering gården hade då tillkom 
troligtvis under 1800-talet. Dessförinnan, under 1700-ta-
let, låg gården längre sydväst i förhållande till gårdens 
senare placering. Den äldre husgrunden till Välsvikens 
gamla gård ligger idag under mark, till största del gräsbe-
täckt (se bild under stycket Kulturmiljö, sid 39.

Välsvikens gård omnämns för första gången i jordeboken 
år 1574 som ett frälsetorp under Kroppkärrs gård. Under 
1700-talet kom sedan torpet att bli ett 1/3- dels skatte-
hemman. Enligt lantmäteriakten från 1770 kan man se att 
gården förutom sina åkrar även nyttjade stranden vid Vä-
nern som då kallades för ”Wälswike kärn” för vasslåtter. 
Under andra hälften av 1800-talet dras järnvägen mellan 
Karlstad och Kristinehamn fram i området vilken invigdes 
år 1869. I anslutning till Välsviken kom  även en ban-
vaktarstuga att byggas vilket än idag står kvar i området. 
Under 1900-talet började Karlstad kommun att arrendera 
ut tomter vid Trollkoneberget till sommarstugor.  För-
sta sommarstugan stod klar 1946, byggd efter dåtidens 
sportstugeideal och därefter har det totalt blivit 20 stycken 
sommarstugor vid Kroppkärrssjöns östra strandkant.  
(Kulturmiljöutredning vid Välsviken, Värmlands museum 
2010).
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

RIKSINTRESSEN
Följande riksintressen finns inom planområdet (se karta, 
föregående sida). Hela planområdet ingår i riksintresse för 
rörligt friluftsliv där hela Vänern med öar och strandområden 
ingår enligt 4 kap 2 § MB. 

Östra delarna av planområdet ingår i riksintresse för kul-
turmiljövård enligt 3 kap 6 § MB. Följande beskrivs om 
området och riksintresset:
”Alsterdalgången är ett område av skiftande karaktär. I söder är 
landskapet småbrutet med inslag av mindre odlingsytor och betes-
marker medan det i norr öppnar sig i större sammanhängande åke-
rytor. Vid Alsterälven som följer dalgången har sedan 1500-talet 
anlagts små men ändå betydande kvarn- och järn- bruksrörelser om 
vilka bebyggelsen vid Alsters, Gunneruds och Alstrums bruksherr-
gårdar påminner. Alsters kyrka, som är en korskyrka och i likhet 
med många andra Värmlandskyrkor spånklädd och rödmålad, 
stod färdig 1696. Dalgången rymmer åtskilliga minnesmärken av 
kultur- och litteraturhistoriskt intresse, främst knutna till Gustaf  
Frödings diktning. Hit hör i första hand gårdarna Alster, Gun-
nerud, Byn med flera. I ”dungen där göken gol” norr om Alsters 
herrgård restes 1921 en minnessten över skalden.” 

I norr avgränsas planområdet av E 18 som ingår i riksin-
tresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB. Värm-
landsbanan som passerar planområdet i östvästlig riktning 
är även det utpekat som riksintresse för kommunikationer.  
Järnvägen sträcker sig från Laxå till Charlottenberg och är 
mycket viktig för person- och godstransporter. Den anslu-
ter till Västra stambanan vid Laxå och är en viktig länk i 
förbindelsen Stockholm- Oslo. 

Södra delarna av området omfattas av riksintresse för fri-
luftsliv och yrkesfiske. I närheten ligger Kaplansholmen 
som är ett Natura 2000-område och som även utgör ett 
naturreservat. 

LANDSKAPSBILDSSKYDD
Förutom riksintresse för kulturmiljövård ingår de östra 
delarna området även i landskapsbildskyddet som täcker 
ungefär samma område (se bild nedan).
Landskapsbildskyddet är ett skydd av landskapsbilden 
med stöd i 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 
1 januari 1975. Begreppet landskapsbildskydd infördes 
innan begreppet riksintresse fanns, för att skydda stora 
områden från större påverkan eller förändring. Det var 
framförallt de visuella värdena i landskapet som man ville 
skydda. Begreppet finns inte kvar i gällande miljöbalken, 
men bestämmelsen gäller fortfarande genom, lag 1998:811 
om införande av miljöbalken.

STRANDSKYDD
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Syftet 
med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättning-
arna för allmänhetens tillgång till strandområden och 
samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. Strandskyddet är normalt 100 meter 
från strandlinjen, men länsstyrelsen har möjlighet att 
utvidga området upp till 300 meter om det bedöms nöd-
vändigt för att säkerställa något av strandskyddets syften. 
De sydöstra delarna av planområdet (Alsternäset) har ett 
strandskydd på 300 meter då det omfattas av Vänerns 
utökade strandskydd på 200 meter. De västra delarna av 
planområdet som gränsar till Kroppkärrssjön, Välsvik-
stjärnet samt Alstersälven i öster omfattas av 100 meter 
strandskydd. Även för Kroppkärrsbäcken gäller strand-
skydd på 100 meter. 

NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN
I kommunens Naturvårds- och friluftsplan, Del 3 Värde-
fulla naturområden redovisas följande områden med höga 
naturvärden: 
• Alsternäset (klass 2) – äldre barrskog som delvis är klas        
sad som nyckelbiotop
• Välsvikstjärnet (klass 3) – vassrik vänervik, brett vassbäl-
te och lövsumpskog
• Trollkoneberget (klass 2) – huvudsakligen gammal 
hällmarkstallskog, även blandskog och en mindre del 
lövsumpskog i söder
• Kroppkärrssjön (klass 2) – vassrik restsjö i Klarälvsdeltat 
med rikt fågelliv och stora värden för friluftslivet

Naturvårds- och friluftsplanens klasser innebär: 
Klass 1 - Högsta naturvärde, områden av nationellt intres-
se
Klass 2 - Mycket högt naturvärde, områden av regionalt 
intresse 
Klass 3 - Högt naturvärde, områden av lokalt intresse

I Naturvårds- och friluftsplanen, Del 3 Värdefulla natur-
områden redovisas också värdefulla områden för friluftsli-
vet. Inom planområdet finns följande områden:
• Alsternäset (friluftsområde) – strandnära stråk mellan 
Heden och Alsters herrgård med vandringsleden Fröding-
leden
• Trollkoneberget (friluftsområde och närströvområde) – 
huvudsakligen gammal hällmarkstallskog, Frödingleden 
och många stigar går genom området
• Kroppkärrssjön (friluftsområde och närströvområde) – 
Fin fågelsjö med badplats, fiskebryggor, grillplatser och 
fågeltorn. Kroppkärrsleden går runt sjön och i sjön finns 
bland annat ett bra karpfiske.
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ÖVERSIKTSPLAN
I Karlstads kommuns översiktsplan (år 2012) är Välsviks-
området utpekat som framtida utvecklingsområde. I över-
siktsplanen omnämns det uppdrag som stadsbyggnads-
förvaltningen har, nämligen att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för området mellan Kroppkärrssjön och 
Alsterdalen samt E18 och Vänerstrand. I samband med 
framtagandet av översiktsplanen har även inriktningar 
kring området punktats upp:

• Boendemiljöer med Vänerkontakt tillskapas
• Ett stråk närmast Vänerstranden bibehålls som en grön 

länk mellan Välsvikstjärnet och Alsterdalen.
• Planområdet omfattar förutom Välsviken även området 

väster om Trollkoneberget samt Sommargatan upp till 
universitet.

• Välsviken bör ges en god trafikmässig koppling till Karlstads 
centrum, södra Kroppkärr, Kronoparken och Alster.

• Skogen vid Trollkoneberget värnas så långt möjligt.
• Mark reserveras för kunskapsintensiva företag som behöver 

närhet till universitetet och det goda pendlingsläget vid Välsvi-
kens järnvägsstation och E18.

• Området öster om Välsviksleden och söder om järnvägen bör 
sparas som en markreserv till dess att utbyggnaden i Väst-
kust börjar bli färdigställd.

• Området längs järnvägen mellan järnvägshållplatsen och Väls-
viksleden reserveras som utredningsområde för tågomlastning.

• Det planerade kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket östra 
slutpunkt bör kopplas med järnvägshållplatsen i Välsviken.

• En regional kollektivtrafikterminal bör anläggas inom Välsvi-
ken och kopplas till det högkvalitativa kollektivtrafikstråket.

VISIONEN OCH DEN STRATEGISKA PLANEN
Karlstads kommun har en vision - Livskvalitet Karl-
stad 100 000. Visionen ligger till grund för kommunens 
utveckling. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö 
samtidigt som vi växer. Den strategiska planen hjälper 
kommunen att arbeta i visionens riktning och visar kom-
munens prioriterade målområden med övergripande mål. 
Kommunen har fyra prioriterade målområdena. Dessa 
är är att Karlstad ska vara: 

• En kommun för alla – Karlstad skall vara en attrak-
tiv kommun med tillgång till god kommunal service, 
med brett kulturutbud och nöjesliv. Karlstadsborna 
ska ha nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. 
Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
kommun. Karlstads ska vara en långsiktigt, socialt 
hållbar och barnvänlig kommun samt verka för ökad 
mångfald, tolerans, jämställdhet och välfärd. Alla 
medborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter. 
• En kunskaps- och tillväxt kommun – Karlstad ska 

vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbar-
het. Karlstads kommun ska bidra till att fler jobb 
skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom 
att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och ut-
bildningsort. Utvecklingen i Karlstads kommun ska 
främjas genom att förutsättningar för goda kommuni-
kationer, båda vad gäller människors möten och resor 
skapas.

• En miljösmart kommun – Karlstad skall stå för en 
miljömässigt hållbar tillväxt. En attraktiv arbetsgiva-
re – Karlstads kommun ska vara en arbetsgivare som 
sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse 
i fokus. Kommunens anställda ska samtidigt uppleva 
goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöj-
ligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisa-
tion som ger förutsättningar för det dagliga arbetet

Inom varje målområde finns övergripande mål som fung-
erar som en vägledning till vad målområdet innebär och 
visar på vad kommunen vill uppnå inom varje område. 

Följande mål blir särskilt beaktade i planeringen för 
Välsviken, det gäller: god planberedskap för bostäder och 
verksamhetsmark, attraktiva boendemiljöer med blan-
dad bebyggelse, attraktiva gång- och cykelförbindelser 
inom och mellan stadsdelar, goda möjligheter till hållbara 
kommunikationer, att Karlstad ska utvecklas som univer-
sitets- och studentstad samt att samhällsplaneringen ska 
ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med 
hänsyn till natur och kulturvärden 

Välsviken - bild från kommunens översiktsplan, från 2012.
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GÄLLANDE DETALJPLANER 
Området är till stor del oplanlagt. Inom planområdet 
gäller helt eller delvis följande detaljplaner: 
• Tillägg av detaljplanen för Handelsområde i Välsviken 

(2016)
• Detaljplan Välsviken 2:1 (2014)
• Detaljplan utvidgning av industrimark (rötningsan-

läggning) inom Heden (2014)
• Planprogram för centrala Välsviken (2011)
• Detaljplan Välsviken Handelsområde (2005)
• Detaljplan del av Välsviken E-område (1995, ändring 

genom tillägg i plan 2008)
• Detaljplan Välsviksleden inom Heden och Örshol-

men (1992)
• Detaljplan Kvarteret Borsten mm, Hedenområdet 

(1985)
• Stadsplan Kronoparken, industriområde (1978)
• Stadsplan Kronoparken Idrottsområde mm (1969, 

1970)
• Stadsplan Kroppkärr Kvarteret Rocken och Västen 

mm (1964)
• Stadsplan Kroppkärr-Rud (1960)
• Avstyckningsplan för del av Kroppkärrsområdet 

(1945)
En del av planområdet omfattas även av följande planpro-
gram:
• Planprogram för centrala Välsviken (2011)
• Planprogram för Universitetsallén (2003)

PÅGÅENDE PLANER OCH PROJEKT 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i nuläget (2019) uppdrag 
att ta fram ytterligare tre detaljplaner inom FÖP-området; 
1) ny bangård (längs järnvägen) och 2) Välsviken vid 
universitetsmotet (planläggning för en bensinstation och 

Gällande och pågående planer samt projekt

en cirkulationsplats) samt 3) del av östra Kroppkärr (för 
bostäder och förskola). 

Andra pågående arbeten är Tåg i tid och Karlstadsstråket 
dvs ett inspirerat så kallat BRT-stråk. Trafikverket har 
dessutom nyligen tagit fram en järnvägsplan i området, 

Järnvägsplan Laxå-Arvika - Mötesstation Välsviken (2018-08-
03), där Karlstads kommun varit med och gett synpunkter.
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Orienteringskarta över Välsviken med angränsande områden.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

PLANDATA
Planområde och angränsande områden
Planområdet är ca 3,5 km2 stort, området gränsar till södra 
Kroppkärr och Kroppkärrssjön i väster och Alstersdalen i 
öster. I norr gränsar området mot Kronoparkens bostads-
område och Vänern i söder. Genom planområdet går 
Välsviksleden som förbinder E18 med Örsholmen.
Öster om området finns Alsters bostadsområde och Al-
sters herrgård.

Markägoförhållande
Större delen av planområdet ägs av Karlstads kommun. 
Ett mindre områden som ligger söder om Kroppkärrsron-
dellen (idag öppet fält där växthus tidigare stått) ägs privat. 
Inom Välsvikens industriområde och handelsområdet är 
merparten av marken i privat ägo. Värmlandsbanan ägs av 
Trafikverket.

MARKANVÄNDNING
Markanvändningen inom Välsviken FÖP-område har 
förändrats påtagligt de senaste 20-30 åren. Utbyggnaden 
av Välsviksleden har särskilt varit en bidragande anledning 
till det. I och med denna led öppnades kontakten mellan 
E18 i norr och områdena i söder - Heden, Örsholmen 
och Hammarö. Därefter har tillkomsten av industri- och 
handelsområdena varit möjliga liksom järnvägshållplatsen. 

I västra delarna av planområdet, på kanten av Trollkone-
berget med utsikt ut mot Kroppkärrssjön, finns ett 20-tal 
sommarstugor som arrenderas ut av kommunen.  Kropp-
kärrs gård ligger även där som bl a innehåller kommu-
nens växtodling. I den centrala delen av Välsviken, finns 

handels- och industriområde med verksamheter som 
expanderar. Stora, tunga trafikleder - E18, Välsviksleden 
samt Värmlandsbanan korsar området. Välsvikens järn-
vägshållplats ligger intill järnvägen, i närheten ligger även 
Välsvikens äldsta bostadshus, den gamla banvaktarstugan. 

Skogsbruk pågår inom området. Söder om järnvägen, 
väster om Alsternäset finns strandängar som används för 
bete av kor. Trollkoneberget, Rävberget och Frödingleden 
är naturområden och nyttjas bland annat för friluftsliv.
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STADSBILD/LANDSKAPSBILD
Stora delar av området består av orörd skog i kuperad ter-
räng. Två tydliga höjdryggar går genom Välsviken. I väster 
utgörs höjdryggen av Trollkoneberget som går genom 
landskapet i nord-sydlig riktning. Den andra höjdryggen 
går i nord-sydlig riktning strax öster om Välsvikens han-
delsområde och vidare ut på Alstersnäset.

Landskapsbilden kring Välsviksleden präglas av Välsvi-
kens handelsområde med storskalig bebyggelse bestående 
av handels-, lager- och industrikaraktär. De tunga trafikle-
derna, E18 med av/påfarter, Välsviksleden och järnvägen 
bidrar till ett splittrat intryck. De stora höjdskillnaderna i 
Välsviken, främst mellan nord och syd, innehåller ett par 
fina höjder med utsikt över området, på vissa ställen med 
utsikt med fri horisont över Vänern. 

BEBYGGELSE
Bebyggelse inom planområdet är utspridd och olika till sin 
karaktär som uppkommit under olika epoker. Här finns 
allt från en äldre banvaktarstuga och små sommarstugor 
till industri- och handelsområden. 
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i väster består av 20-tal sommarstugor där 
majoriteten är byggda kring sent 1940-tal efter gällande 
sportstugeideal. Det finns även nytillskott i området med 
senare stugor, dessa avviker emellertid genom sin storlek 
och utformning. Marken arrenderas ut av Karlstad kom-
mun i dagsläget. 
Kroppkärrs gård med omgivningar har funnits i området 
så långt tillbaka som till 1300-talet. Gården ligger intill 
sommarstugorna, i nordväst och består av herrgårdsbygg-
nad, statarbostad, ladugårdsbyggnad, uthus samt växthus. 
Kommunen har även sin växtodling där samt uppställ-
ningsplats för fordon mm.  

Kommunens växtodling, materialförvaring mm, söder om Kroppkärrs 
gård, vid Kroppkärrssjön. Banvaktarstugan vid Välsviken med äldre stenmur.

Kroppkärrs gård, från söder med magnifikt träd som delvis skymmer. Statarbostaden intil Kroppkärrs gård.
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Intill Välsvikens järnvägshållplats som tillkom under tidigt 
2000-tal, ligger Välsvikens banvaktarstuga med tillhörande 
uthus och jordkällare. Byggnaderna uppfördes 1867-1869, 
då bandelen mellan Kristinehamn och Karlstad byggdes. 
Banvaktarstugan ägs av kommunen och arrenderas ut som 
bostad.

Förslag bostäder 
• Ca 2000 bostäder föreslås inom planområdet. 
• Bostäder ska byggas med varierande upplåtelseform och lägen-

hetsstorlekar.
• En blandad bebyggelse eftersträvas i form av småhus, radhus, 

och flerfamiljshus. 
• Kontakten med Vänern och Kroppkärrssjön, områdets stora 

attraktionskrafter, ska tas till vara i så stor utsträckning som 
möjligt. Bebyggelse med karaktär av hus i natur föreslås. För-
ändring och förtätning ska ske med viss försiktighet och med 
anpassning till naturen. 

• Områdets potential bör nyttjas, varför anpassning till befintlig 
natur bör ske. Bebyggelsen placeras med utgångspunkt från 
naturen. Detta gäller även för kommande vägsystem i bostads-
områdena. Detta görs för att naturen, vegetation och berghällar 
kan bevaras.

• För ny bebyggelse, förtätning och ev omvandling av befintlig 
bebyggelse krävs detaljplanering för klargörande av VA-an-
slutning, dagvattenhantering, buller, tillgänglighet etc.

• En huvudsakligen lägre bebyggelse eftersträvas (2-4 vån) som 
kompletteras med högre punkthus som nyttjar utsikten över 
Vänern. Dessa högre punkthus ska noga studeras, vad gäller 
val av läge och höjd. 

• Det är viktigt att man i detaljplaneskedet tar hänsyn till 
avstånd, topografi och synbarhet från de utpekade kulturmil-
jöerna och de båda herrgårdarna, så att dessa inte påverkas 
negativt av den nya bebyggelsens höjder.

• Inom områden markerade för bebyggelse finns mindre områden 
med värdefull natur som ska bevaras. (ex som närströvområ-
den, släpp osv) Detta hanteras vid kommande detaljplanering. 

• Ny och kompletterande bebyggelse ska byggas med stor hänsyn 
till natur och friluftsvärden. 

• De befintliga fritidshusen intill Kroppkärrssjön, ska behållas 
och bevaras så som det är idag. Några ytterligare hus får inte 
uppföras. Se vidare under stycket Kulturmiljö - både under 
Förslag men även under Betydelsefulla karaktärsdrag för 
befintliga fritidshusområdet. 

• Kulturmiljöaspekter ska tas tillvara vad gäller ny bebyggelse 
vid Kroppkärrs gård och banvaktarstugan. Hänsyn ska tas 
till stridsvärnen intill delområde 3 och 6, gränsmärken samt 
fornlämningarna i delområde 8. Frågorna ska utredas vidare i 
kommande detaljplaneringsskede. 

• Exploatering av nya bostäder på privat och/eller kommu-
nalägd mark ska bidra till nödvändig utbyggnad av infra-
struktur som föranletts av exploateringen. 

• Inom planområdet bör det finnas plats för gruppboende. Lite 
större tomter, gärna plana och intill något grönområde är 
önskvärt. Även att dessa platser har närhet och god tillgång till 
kommunala färdmedel. Gärna enplansbyggnader.

Offentlig service 
Skolor och förskolor 
Inom planområdet finns Kroppkärrs förskola som ligger 
intill Södra Kroppkärr, beläget norr om Kroppkärrs gård. 
Förskolan uppfördes 2013. Några skolor finns inte inom 
planområdet. Närmaste skolor ligger i Södra Kroppkärr 
och i Kronoparken. 

Förslag skolor och förskolor
• I samband med planering av bostäder ska behovet av förskola 

och skola studeras.

• Det ska möjliggöras plats för förskolor och skolor motsvarande 
800 barn. Fördelat på förskola och skola innebär det 400 
förskoleplatser och 400 elever i grundskola. 

• Placering av skola/förskola bör ske intill natur som kan an-
vändas i pedagogiska sammanhang. Alternativt ha naturmark 
inom skoltomt. 

• Näridrottsplatser behövs och gärna i anslutning till skolor. 
• Likaså finns det behov av ytor för spontanidrott och lek. Gär-

na i kombination med annan målpunkt såsom klätterplank, 
utegym eller pulkabacke. 

• I den kommande detaljplaneringen av bostadsområdena ska 
barnperspektivet beaktas. Att se miljön ur ett barnperspektiv 
är särskilt viktigt när det gäller barns närmiljö. Att se till att 
närmiljön utformas tryggt och säkert är en förutsättning för 
att barnen själva ska kunna utforska den och även kunna ut-
vecklas som individer. Det är vidare viktig med korta avstånd 
till lek- och rekreationsområden samt till skolor så att barnen 
själva kan ta sig dit via säkra gång- och cykelvägar. 

Kroppkärrs förskola, intill Kroppkärrs gård.
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Vård
Närmaste vårdcentral finns på Kronoparken. 

Industrier
I mellersta Välsviken, söder om Välsviksleden ligger ett 
industriområde. Där finns industriverksamheter med 
inriktningar inom förpackning, motorer med mera. Indu-
strilokalerna uppfördes i slutat av 1900-talet och i början 
av 2000-talet. Under 2016 byggdes ett större lager mellan 
Välsviksrondellen och Välsvikens järnvägshållplats.

Förslag industrier
• Inom delområde 2 och 5 (norra delen) föreslås för industrier, 

småskalig industri.
• Marken inom delområde 2 lutar kraftigt och bör terrasseras för 

att skapa fler småindustritomter. 
• Med ökade hårdgjorda ytor ställs höga krav på dagvat-

tenrening, läs mer under stycket Dagvatten.
• Delområde 2 vägansluts från ny parallellväg mot E18, österut. 

Delområde 5 vägansluts i söder från Välsviksleden och i norr 
av en ny trafikled. 

• Delområde 4 vägansluts från Gustaf  Frödings gata.

Handel och kommersiell service
Enligt kommunens ÖP utgör Välsviken tillsammans med 
Centrum, Bergvik/Eriksberg och kommunens stadsdels- 
och tätortscentrum grunden i kommunens handelsstruk-
tur. Ambitionen är att Bergvik/Eriksberg och Välsviken 
inte bara ska fungera som externa köpcentrum utan även 
få en ökad funktion som stadsdelscentrum. Sällanköps-
handel för volymhandel är inriktningen för Välsvikens 
handelsområde, enligt kommunstyrelsens inriktningsstra-
tegi för handelsetableringar för respektive handelsområde 
i Karlstads tätort (antagen februari 2010). 

Välsviksleden, rusningstrafik vid 16-tiden, en dag i mars 2016. Löfbergs höglager, intill Välsvikens järnvägsstation.

Handelsområdet i Välsviken, vid infarten till området. 

Handelsområdet i Välsviken, personalparkering närmast.
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Handelsområdet, söder om E18 och norr om Välsviksle-
den, började byggas runt år 2010. Inom handelsområdet 
finns ett flertal större butiker med inriktning mot främst 
lagervaror, elektronik och livsmedel. ICA Kvantum var 
först ut i handelsområdet 2010. Sedan 2017 finns även 
COOP här. Kentucky Fried Chicken (KFC), områdets 
första restaurang öppnades 2016. Systembolaget etablera-
de sig även i handelsområdet under 2016. Apoteket och 
ÖB är andra kedjor som finns i området sedan 2017. 

Förslag - handel och kommersiell service 
• Inom Välsviken föreslås flera delområden för handel. Framfö-

rallt ses delområdena 2 och 3 som mest lämpliga för den typen 
av verksamhet.

• Delområdena 2 har bra skyltlägen, mot E18, vilket bör 
nyttjas.

• Det ligger en markant kulle i både delområde 2 och 4 som ska 
sparas, då den har ett stort värde för stadsbilden.

• Samtliga delområden för handel är starkt kuperade. Handels-
områden ställer ofta krav på stora, plana ytor. Dessa frågor får 
studeras vidare i kommande detaljplaneskede så att trevliga och 
trygga gaturum kan skapas och alltför branta släntningar kan 
undvikas.

• Delområde 3 är lämpligt för handel och då området ligger 
längs stråket mellan Universitetet/järnvägsstråket bör området 
göras intressant med estetiskt tilltalande gaturum och med en 
mer tänk utformning. Handelsföretag med en publik koppling 
passar bra in här. 

• Inom delområde 2 (västra delen) kan drivmedelsförsäljning 
prövas. 

Järnvägsverksamhet
Söder om handelsområdet, intill järnvägen ligger Väls-
vikens järnvägshållplats. Idag stannar 30 regionaltåg vid 
hållplatsen. På fyra minuter tar man sig in till Karlstads 
station. Busslinje 53 trafikerar sträckan mellan Välsvikens 
station och universitetet. Busstrafiken är anpassad efter de 
tider tågen stannar i Välsviken. Därför trafikerar linje 53 
endast morgnar och eftermiddagar då kunderna framfö-
rallt är kopplade till universitetet och bussen går således då 
pendlingsbehovet är som störst. 

Förslag - Järnvägsverksamhet
• Som ett led i hållbara kommunikationer vill kommunen ut-

veckla den befintliga stationen i Välsvikens med tanke på det 
planerade Karlstadsstråket (BRT-inspirerade bussar). Närhet 
och samplanering för såväl de lokala såväl som de regionala 
kollektivtrafiken är viktig.

• Mark för en framtida bussdepå ska finnas inom området. 
• Ett större område längs järnvägen reserveras för en framtida 

godsbangård, bland annat markytor för omlastning, depåer och 
andra järnvägsfunktioner som är kopplade till en bangård. 

Kontor
Idag finns ingen kontorsverksamhet inom Välsviken.
 
Förslag - kontor
• Inom Välsviken föreslås områden för kontorsverksamhet.  

Framförallt ses delområdena 3, 4, 5 och 6 som mest lämpliga 
för den typen av verksamhet. 

• Delområdena 2 och 4 ligger relativt nära universitetet och 
verksamheter med koppling till universitetet kan med fördel 
lokaliseras dit.

• Inom delområde 3 är det mycket viktigt att överbrygga indu-
strikaraktärskänslan som råder i området idag. Verksamheter 
med koppling till universitetet är även lämpliga här. 

• Kontorsbebyggelse inom delområde 6, norra delen, skulle 
kunna utgöra en ”mjukare” övergång mellan de olika verk-
samheterna mellan delområde 2 (drivmedelsförsäljning, kontor, 
handel ev industri) och delområde 6 (i största utsträckningen 
bostadsområde). 

Näringsliv
Flera företag har de senaste åren visat stort intresse av att 
etablera sig i Välsviken. Området ligger bra till i Karlstads 
östra delar med närhet till goda infrastruktur. Även närhe-
ten till Universitetet öppnar möjligheter för verksamheter 
med inriktning mot kunskapsintensiva branscher. 
 
Förslag - näringsliv
• Inom Välsviken föreslås 40 000 kvm yta avsätts för nya 

verksamheter

Tåghållplats i Välsviken
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• En omlastningscentral planeras även intill järnvägen, söder om 
järnvägen. I samband med att den byggs kommer frågan om 
anslutningsvägen att aktualiseras.

• Vidare utredning av järnvägsområdet ska ske i kommande 
detaljplanering. 

Övriga verksamheter
Bland övriga verksamheter inom området finns Kropp-
kärrs växtodling, intill Kroppkärrs gård. Kroppkärrs väx-
todling utgör en av teknik- och fastighetsförvaltningens 
(TFF) viktiga utgångspunkter för stadens drift och skötsel. 
TFF har medvetet koncentrerat sin utförarverksamhet till 
två platser, Miloverkstaden och växtodlingen intill Kropp-
kärrs gård, för att effektivisera verksamheten. 

Förslag - övriga verksamheter
• Kommunens växtodling intill Kroppkärrs gård, inom delområ-

de 10, ska kunna fortsätta att vidareutveckla sin verksamhet 
inom området. Det är viktigt att kommande bostadsbebyggelse, 
verksamheter och vägdragning inte hindrar den kommunala 
verksamheten.

Besöksnäring och turism 
Allt eftersom Karlstad ökar i storlek ökar även efterfrå-
gan på fler utflyktsmål och platser för besöksnäring i 
anslutning till Vänern. Det finns få områden i tätorten 
vid Vänern som kan nyttjas för besöksnäringsverksamhet, 
trots att detta är en viktig och växande del av Karlstads 
ekonomi och trots att det finns målsättningar om att göra 
Vänern till en nationell och internationell besöksdestina-
tion. Alsternäset är ett område med förutsättningar för 
naturturism och det ger även ÖP 2012 stöd till. Området 
här är unikt då många områden inom Karlstad tätort antingen är 
bebyggda med bostäder eller avsatta som natur- eller friluftsområden 
som inte möjliggör besöksnäring. 

Vänern med strandängar och betande kor.

Kroppkärrs gård.
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Förslag - besöksnäring och turism
• Det unika Vänerläget för besöksnäring bör utnyttjas.
• Området Alsternäset avsetts för framtida utveckling inom 

turism och friluftsliv. 
• Alsternäset ska utvecklas efter naturens förutsättningar och på 

så sätt att kultur- och naturvärdena i området samtidigt kan 
värnas. 

• Strandskyddsfrågan kommer behandlas i detaljplaneläggningen.
• En satsning på naturanpassad besöksnäring i Alsternäset kan 

komplettera och stärka redan befintliga tillgångar som Alsters 
herrgård, Frödings strövområden i öster längs Alsterdalen som 
också utgör riksintresse för kulturmiljövård, Frödingleden samt 
stärka området kring Välsvikstjärnet som har potential att bli 
ett fågelskådningsområde tillsammans med de sydvästra delarna 
av Alstersnäset. Här finns en unik möjlighet att sammanföra 
olika kultur-, friluftslivs-, besöksnärings- och naturvärden som 
tillsammans kan utveckla detta till ett starkt lokalt, regionalt 
och nationellt besöksmål. 

• Verksamheter inom besöksnäring, övernattning och turism 
kan vara möjliga att kombinera med strandskyddets specifika 
värden i Alsternäset. 

• Hela den sydöstra delen av Alstersnäset avsättas för besök-
snäring och ge rum för upplevelseverksamhet (ex kulturrum, 
naturturism mm), samt unika naturhotell eller övernattning 
(ex trädhotell, retreats) som knyts samman med värden som 
finns i närområdet. Frågorna får studeras vidare i en komman-
de detaljplaneprocess inklusive strandskyddet.

Frödingleden som besöksmål
Frödingleden sträcker sig främst från Kroppkärrssjön till 
Alsterdalen. Den utgör en av Karlstads tätorts få vand-
ringsleder utmed vattnet och har möjligheter att utvecklas 
som ett kultur- och naturstråk som ännu tydligare binder 
samman den mer nationellt intressanta besöksnoden Al-
sters herrgård med Kroppkärrs gård och centrum.

Förslag - Frödingleden som besöksmål
• En ny startpunkt för Frödingleden föreslås vid Kroppkärrs 

gård. 
• En samordning av hela stråket bör/ska eftersträvas med 

tydliggjorda målpunkter i Kroppkärrs gård, fågelskådningsom-
rådena i vassen i Välsvikstjärnet, en framtida besöksnärings-
verksamhet på östra Alsternäset samt Alsters herrgård och 
Alsterdalen, som tillsammans kan utveckla flera intressanta 
besöksmål i närområdet runt Karlstad. Detta område utgör en 
fantastisk möjlighet för detta. 

• Frödingleden kan betraktas som en viktig del av infrastruk-
turen för leder för vandring längs Vänern. Området har en 
potential för framtida utveckling som skulle kunna nyttjas för 
service kopplad till en sådan turism, med möjlighet till mat och 
boende med mera. 

Kroppkärrs gård som besöksmål
Det är svårt att hitta lägen som naturligt kan rymma nya 
intressanta besöksnoder i Karlstad tätort. Kroppkärrs 
gård utgör dock ett självklart läge i staden, nära Kropp-
kärrssjön och med ett speciellt byggnadsbestånd, som är 
alltför attraktivt för att inte tas tillvara på ett bättre sätt. 
Karlstad har få lokala utflyktsmål och trycket på Alsters 
herrgård är emellanåt mycket högt sommartid och kan 
förväntas öka ytterligare i takt med att Karlstad får fler 
besökare och fler nya invånare. 

Förslag - Kroppkärrs gård som besöksmål
• Kroppkärrs gård bör utvecklas för en mer publik verksam-

het. Genom att komplettera Kroppkärrs gård med andra 
besöksmål i denna del av staden och samordna det med andra 
besöksmål i området skulle detta kunna stärka Välsviken 
som en attraktiv del av staden. 

• Kroppkärrs gård har mycket stor potential att på sikt kunna 

omvandlas till ett attraktivt utflyktsmål för hela staden som 
även kan bidra till integration mellan boende. På sikt har 
gården och dess närområde möjlighet att utvecklas till ett nytt 
lokalt utflykts- och besöksmål med en levande gårdsmiljö. 
Jämförelser kan dras med exempelvis Överjärva gård med 
gårdsbutiker, gårdscafé, djur, natur- och kulturskola, kurs-
verksamhet för barn och vuxna mm. Kroppkärrs gård utgör en 
allmän tillgång och bör inte privatiseras. 

Alsters herrgård, ett omtyckt besöksmål i Karlstad. 

Mer bryggor med Vänerkontakt planeras det för i Välsviken. 
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MÅLPUNKTER I VÄLSVIKEN 
Ett av målen för FÖPen är att överbrygga de fysiska 
barriärerna som finns i Välsviken idag och tillgängliggöra 
området för allmänheten. E 18 som är ett exempel på 
en barriär, behöver överbryggas och sammanlänka olika 
områden med varandra, genom passager ovan eller under 
vägen.

Det är viktigt att Välsviken fortsätter byggas ut med fler 
vägar, gc-vägar och broar/undergångar. Dessa ska dess-
utom byggas tryggt, säkert och vara estetiskt tilltalande. 
Därtill vill denna plan även möjliggöra för Karlstadsborna 
att kunna nå längre ut mot Vänern och få mer vattenkon-
takt genom att spänger och bryggor byggs. Andra sätt 
att underlätta för allmänheten är genom upplysning och 
information om vad som finns att se och göra, det kan ske 
genom skyltning och informationstavlor. Karlstadsborna 
kommer erbjudas utflyktsmål i såväl vackra naturområden 
som kulturområden där kommunen och andra aktörer kan 
vara med och möjliggöra för olika näringar och verksam-
heter inom exempelvis näringsliv, turism och friluftsliv. 

Från en social synpunkt är det viktigt att den fysiska mil-
jön och funktionerna främjar möten och kontakter med 
människor i olika åldrar och bakgrunder. I dagens Välsvi-
ken träffas människor i handelsområdet på arbetsplatserna 
i industriområdet, på tåghållplatsen eller ses längs natursti-
garna. Här finns även behov av att skapa flera offentliga 
platser - platser för skönhet, föreningsverksamhet och lek, 
till exempel. Platser ska även fungera bra för den som bara 
vill vara själv, kunna röras sig tryggt och obesvärat såväl 
inom handelsområdet som ute i naturen. I det utbygg-
da Välsviken kommer området kompletteras med nya 
stadsdelar och med bostäder där självklara mötespunkter 

så som förskolor, skolor, parker,pulkabackar caféer, pubar 
och restauranger med mera kan skapas.

Viktiga målpunkter, stråk och passager med mera finns 
illustrerade i kartan, sid 38. Det är viktigt att alla dessa 
målpunkter och funktioner har ett sammanhang som gör 
det lätt att röra sig mellan målpunkterna på ett enkelt sätt. 

Följande målpunkter , stråk mm är identifierade som 
viktiga i området; :
- Kronoparkens centrum (skolor, bibliotek, sportarena, 
affärer och annan service) 
- Kroppkärrssjön (badstrand, fågelskådning, promenad-
stråk)
- Kroppkärrs koloniområde
- Kroppkärrs gård (kulturmiljö, bostäder, arbetsplatser)
- Kroppkärrs förskola
- Kroppkärrs sommarstugeområde (kulturmiljö, utsikts-
plats, strövområde)
- Skogsområdena - Trollkoneberget, Rävberget och Alster-
berget (rekreation, friluftsliv, skolskog) 
- Välsvikens handelsområde (livsmedel, sällanköpshandel)
- Välsvikens järnvägsstation (inklusive busshållplatser)
- Frödingleden
- Alsternäset (Frödingleden, fågelskådning, utsiktsplats, 
grillplats mm)
- Alsters herrgård (kulturmiljö, café och restaurang, mu-
seum, öppet strandlandskap, utsikt över Vänern, gång/
cykelstråk) 

I kommande planeringsskede bör stort utrymme ges 
för utformning av dessa platser bland annat med tanke 
på tillgänglighet och trygghet. Behovet av trygghet i det 
offentliga rummet ska särskilt beaktas vid gestaltning och 
lokalisering av stråk, platser och bebyggelse. 

För att bostäderna ska fungera är det av stor vikt att be-
byggelsen kopplas ihop med Kronoparken och Kronopar-
kens centrum där service och andra målpunkter finns.
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Bebyggelse

Handel och service

Planerad handel och service

Skola och förskola

Planerad skola och förskola

Kultur

Viktigt socialt samband

Viktiga natur-, kultur,- turism- 
och vandringsstråk

Gata

Cykelstråk

Vandringsled

Sociala samband
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Tabell över påträffade objekt vid inventeringen. (källa: Kulturmiljöutred-
ningen)

Översiktsbild över utredningsområdet med påträffade objekt och lämningar. 
(källa: Kulturmiljöutredningen)

KULTURMILJÖ
Kulturmiljön avser den av människan påverkade fysiska 
miljön samt de immateriella värden som kan kopplas till 
miljön (som exempelvis berättelser om ett område). Det 
kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora landskapsav-
snitt. Kulturmiljön är en del av kulturarvet och en del av 
vår identitet. Vårt gemensamma kulturarv ska hanteras på 
ett sätt som ska främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas. 

De östra delarna av FÖP-området ingår i riksintresse för 
kulturmiljövård (enligt 3 kap 6§ MB), läs mer om detta 
i tidigare stycke under rubriken Tidigare ställningstaganden 
och riksintressen. En kulturmiljöutredning genomfördes av 
Värmlands museum i området år 2010. Rapporten redovi-
sar områdets historiska utveckling, fornlämningar, kultur-
lämningar och värdefull bebyggelse. I området påträffades 
38 stycken objekt varav ett är en fast fornlämning i form 
av ett äldre gårdsläge, (se objekt 1 på kartan Översiktsbild 
av utredningsområdet  plus tabell som förklarar lämningarna 
och anger dess värde), de andra utgjordes av övriga kul-
turhistoriska lämningar. Fasta fornlämningar är skyddade 
enligt kulturminneslagen. Kring varje fornlämning finns 
ett fornlämningsområde vars storlek beslutas av länsstyrel-
sen. De övriga kulturhistoriska lämningarna består främst 
av gamla stridsvärn, gränsmärken och lämningar från ett 
gammalt stenbrott. Övriga kulturhistoriska lämningar är 
inte skyddade i lag men är i varierande grad bevarandevär-
da. 

Sedan kulturmiljölagen (tidigare kulturminneslagen) inför-
des 2014 är alla varaktigt övergivna lämningar från tiden 
före 1850 skyddade som fornlämningar. Det innebär att 
delar av de påträffade stenbrotten idag kan utgöra forn-
lämningar. Detta har inte utretts.
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Kulturmiljöer och enskilda objekt. (källa: Kulturmiljöutredningen) 

Registrerade fornlämningar och bevakningsobjekt 
Sedan tidigare finns ett antal kända fornlämningar re-
gistrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
(FMIS) i form av gravar på Alsternäset, inom kulturmil-
jöutredningsområdet. Dessutom finns det även inom 
området gravar som har den antikvariska statusen bevak-
ningsobjekt, vilket innebär att dessa ska utredas vidare om 
lämningarna påverkas av framtida arbetsföretag. 
Sammansatta miljöer - kulturmiljöer och enskilda 
objekt
Förutom enskilda lämningar studerade även Värmlands 
museum sammansatta miljöer där de olika lämningarna el-
ler bebyggelsen ingår som utgör de objekt som bör lyftas 
fram, kulturmiljöområden. Utredningen har identifierat 
fem stycken kulturmiljöer samt två enskilda objekt i form 
en banvaktarstuga (utgör en bevarad helhetsmiljö i direkt 
anslutning till järnvägen) samt ett gränsmärke som står 
kvar sedan 1700-talet och än idag utgör en administrativ 
gräns. 

Kulturmiljö 1 – Utgörs av lämningar i form av kluvna 
stenbrott och urtag ur berget. Lämningarna represente-
rar en ålderdomlig brytningsteknik och byggnationen av 
domkyrkan under -talet då det är här man ska ha brutit 
stenen till kyrkan.

Kulturmiljö 2 – Även kulturmiljö område 2 har varit 
stenbrott, se beskrivning till kulturmiljö 1.

Kulturmiljö 3 – Kroppkärrs gård utgör med sina bo-
stadshus, stall- och ladugårdsbyggnad en viktig länk till 
områdets äldre historia. Till den ståndsmässiga miljön hör 
även den allé som leder fram till herrgårdsbyggnaden. De 
äldre byggnaderna har en välbevarad, autentisk karaktär. 

Nuvarande verksamhet passar väl in i miljön och är en 
naturlig fortsättning på tidigare gårdsbruk och genom att 
herrgårdsbyggnaden fortfarande tjänstgör som bostad kan 
man än idag få en känsla av hur livet på gården en gång 
tedde sig.

Kulturmiljö 4 – Området består i sommarhusbebyggel-
se vars värde finns i områdets välbevarade karaktär. Till 
skillnad från många andra liknande områden har till synes 
merparten av de ursprungliga stugorna bevarats utan 
några mer omfattande förändringar eller tillkomst av mer 
storskalig året-runt-bebyggelse. Karaktäristiskt är hur stu-
gorna smälter väl in i naturmiljön och flera av dem utgör 
exempel på den klassiska sportstugan. 

Kulturmiljö 5 – Stridsvärn bildar tillsammans en skans-
miljö som berättar om orostiderna under beredskapstiden 
och hur dessa kunde ta sig uttryck i enkla försvarsanord-
ningar.

Särskilda objekt
Förutom kulturmiljöområdena pekar utredningen ut 
banvaktarstugan som finns strax öster om tåghållplatsen 
som särskilt objekt (se bild). Byggnaden som är en gam-

mal tjänstebostad uppfördes efter typritningar. Förutom 
bostadshuset finns ekonomibyggnader som uthus och 
jordkällare samt en stenmur. Banvaktarstugan utgör en 
bevarad helhetsmiljö i direkt anslutning till järnvägen. 
Utöver banvaktarstugan hittade man i utredningen även 
ett gammalt gränsmärke i form av en gränssten som ett 
särskilt objekt (se bild). Gränsmärket är en traktsgräns 

Gränsmärke i form av en upprest gränssten. (Foto: Värmlands museum)
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Välsvikens banvaktarstuga (Foto: Värmlands museum).

mellan Kroppkärrs gård och Alsters gård. Gränsmärket är 
välbevarat och tydligt i terrängen samt gränsen syns tydligt 
på dagens karta. Vidare finns den gräns som gränsmärket 
representerar på kartmaterial från 1700-talet och objektet 
berättar på så vis om en administrativ gräns som sträcker 
sig flera hundra år i tiden.

Värdering av objekten 
Relativt många av de inom utredningen påträffade objek-
ten har tilldelats ett högt värde eftersom de tillsammans 
med andra objekt utgör en samlad kulturmiljö som på ett 
tydligt sätt beskriver områdets kulturhistoriska utveckling.
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet 
utgörs av Kroppkärrs gård, Välsvikens banvaktarstuga 
samt sommarstugeområdet vid Kroppkärrssjöns östra 
sida.

Områden utanför Kulturmiljöutredningen
Kulturmiljöutredningen från 2010 tar inte med områdena 
som ligger mellan E18 och Kronoparkens bostadsom-
råden. I kommunens såväl som länsstyrelsens (RAÄ) 
register finns ett fornminne registrerat, i form av ett äldre 
vägmärke. Det ligger söder om Vårgatan, strax nordost 
om gång- och cykeltunneln. Vid kommande detaljpla-
neläggning i området, får frågan tas huruvida en kulturut-
redning ska göras eller inte. 

Utredningen kommer fram till /bedömning 
I ett stort område, som i viss mån är helt oexploaterat och 
som ska bebyggas med nya användningar blir de historiska 
spåren i landskapet viktiga att bevara och bygga vidare på. 
Kulturhistorien är en bärare av tidigare sammanhang och 
bidrar med identitet och karaktär åt ett område. Utred-
ningen kommer fram till att närmiljön till stenbrott bör 
bevaras och dessa kulturmiljöer skulle kunna inlemmas i 

framtida planer för området och bidra till att öka livskva-
liteten i området. Genom att få tillgång och vetskap till 
dessa platser, till exempel genom skyltning och ordnade 
rekreationsmiljöer skulle miljöer bidra till en ökad attrak-
tivitet i området. Enligt utredningen utgör sommarstu-
geområdet, intill Kroppkärrssjön ett gott exempel från 
fritidshusepokens bebyggelse. Stridsvärnen som här består 
av en mer eller mindre intakt skansmiljö från beredskaps-
tiden, bör enligt Värmlands museum lämnas orörda och 
markanvändningen förbli oförändrad i närområdet. Läm-
ningarna är mycket ömtåliga till sin karaktär. 

Karlstads kommuns kulturmiljöprogram
I kulturmiljöprogrammet är Kroppkärrs gård och som-
marstugeområdet utpekade som särskilt värdefulla miljöer 
(röd kategori) och enskilda byggnader inom miljöerna 
utpekade som särskilt värdefulla byggnader (röd) respekti-
ve byggnader med visst värde (blå). Banvaktarstugan med 
uthus och jordkällare är utpekade som särskilt värdefulla 
byggnader (röd). Enligt ÖP 2012 ska byggnader och mil-
jöer utpekade i röd kategori betraktas som särskilt värde-
fulla enligt 8 kap. 13 § PBL. 

En fd. arbetarbostad vid Kroppkärrs gård, kallad Östbo, 
med tillhörande timrad bod och ett utedass, ligger norr 
om gården, intill det fd. växthus som legat här. Invid 
vägen finns en äldre stenmur. Huset är troligen ditflyttat 
kring 1910-talet och är tillsammans med boden utpekat 
som byggnader med visst värde (blå).

Förslag kulturmiljö
• Vid kommande detaljplanering ska särskild hänsyn tas till 

fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, värdefulla 
byggnader och miljöer tas genom att studera frågor om skydds-

avstånd, respektavstånd, uppskyltning mm. 
• Vid detaljplanering som berör byggnader och miljöer med kul-

turhistoriska värden ska planbestämmelser för rivningsförbud 
(r), skydd av kulturvärden (q) och byggnaders karaktärsdrag 
(k) prövas. 

• Kroppkärrs gårdsområde är i kommunens ägo. Kommunen 
hyr ut lägenheter i gamla herrgårdsbyggnaden. De delar som 
används för kommunens plantskolas verksamhet ska så förbli. 
På grund av att området är en arbetsplats finns det för dagen 
ingen möjlighet för annan mer publik verksamhet.

• Området mellan Kroppkärrs herrgård och Kroppkärrssjön 
finns inga hinder till att någon form av publikt nyttjande t ex 
för picknick.

• Allén och de äldre träden i gårdsmiljön skyddas samt att 
viktiga karaktärsbyggnader som herrgårdsbyggnaderna, stall 
och ladugårdsbyggnaden skyddas mot större förändringar.  

• Närmiljöerna till stenbrott och stridsvärn ska studeras i 
kommande detaljplaneringsskede. I fall där stenbrott eller 
skyddsvärn ligger i ett föreslaget exploateringsområde ska det 
strävas att bevara dessa i ex ett grönområde, i en park, i ett 
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släpp eller liknande. Informationsskyltar bör även sättas upp i 
aktuellt området.

• Sommarstugeområdet, intill Kroppkärrssjön ska bevaras och 
vara kvar i nuvarande skick , se nedan förslagna karaktärs-
drag för området. 

• Banvaktarstugan med tillhörande utomhuslänga och jordkälla-
re är klassade som särskilt värdefulla byggnader i kommunens 
kulturmiljöprogram. Banvaktarstugan med tillhörande hus och 
stenmur fyller idag en viktig funktion som historieöverbryggare 
och visar på en tidigare tid och ska därför bevaras och finnas 
kvar på nuvarande plats. Den är dock inte lämplig för bostad 
med tanke på närheten till järnvägen och bullersituationen.

• Hänsyn tas till det tydliga gränsmärket (mellan Kroppkärrs  
och Alsters gårdar) genom att det ska skyddas i den komman-
de detaljplaneringen av aktuellt område.

• Områden som gränsar till riksintresseområdet för Alsterdalen 
ska gestaltas med hög ambitionsnivå. Detta gäller även för 
landskapsbildsskyddet.

• Inför kommande detaljplanering behöver ett ”fördjupat gestalt-
ningsförslag”/fördjupat underlag (ev i form av kulturmiljöut-
redningar) tas fram för bostadsbebyggelsen inom Alsterberget 
för att anpassa tillkommande bebyggelse så att inte Alsterda-
lens riksintresse skadas (visuell påverkan bl a).

• Det är viktigt att man i detaljplaneskedet tar hänsyn till 
avstånd, topografi och synbarhet från de utpekade kulturmil-
jöerna och de båda herrgårdarna, så att dessa inte påverkas 
negativt av den nya bebyggelsens höjder.

• Med hänsyn till Alsternäsets topografi och fornlämningsbild 
kan planområdet innehålla ytterligare fornlämningar, än de 
idag kända, framförallt förhistoriska boplatser. Länsstyrelsen 
kan fatta beslut om särskild arkeologisk utredning enl 2 kap 
11§ KML i samband med fortsatt planeringsarbete eller andra 
större arbetsföretag både på land och i vattenområdet. 

Utsikt över Kroppkärrssjön..

Sommarstuga intill Kroppkärrssjön med Trollkoneberget bakom..Pumpen som står vid utsiktsplatsen över Kroppkärrssjön.
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Betydelsefulla karaktärsdrag för befintligt fritidshus-
område
Sommarstugeområdet längs den östra sidan av Kropp-
kärrssjön är bebyggt med fritidshus. Den första stugan 
stod klar 1946 och under de kommande åren växte antalet 
sommarhus, till att idag omfatta 20 små sommarstugor. 
Husen är byggda efter dåtidens sportstugeideal och kallas 
sportstuga eller sommarstuga. Sommarstuga var som regel 
mer rymlig medan sportstugan var tänkt för mer kortvari-
ga vistelser, som bas för sport och friluftsliv. Gemensamt 
för de båda stugtyperna var avsaknaden av bekvämligheter 
som el och vatten. Stugorna ägs av Karlstads kommun 
och arrenderas ut med 5-åriga arrendeavtal.

Kommunen anser att detta fritidshusområde utgör ett 
gott exempel från fritidshusepokens bebyggelse och har 
ett stort kulturhistoriskt värde. Då kommunen är mar-
kägare till husen som utarrenderas borgar detta för goda 
förutsättningar för ett bibehållet småskaligt sommarstuge-
område. Kommunens vision för området är att området 
ska bevaras, de som arrenderar sina stugor ska fortsätta 
på samma sätt som nu och övriga som njuter av området 
ska fortsätta att idka friluftsliv där. Då området är mycket 
attraktivt, är det av största vikt att området behåller sin 
skogliga karaktär med små tomter, oansenliga stugor som 
smälter in och underordnar sig naturen på platsen. Områ-
dets värde sitter bland annat i detta ”naturliga” läge med 
inslag av enkla stugor och där områdets karaktär passar 
väl ihop med det intilliggande rekreationsområdet.

Kommunen har för avsikt att låta sommarstugeområ-
det vara som det är idag med följande anvisningar för 
bevarande:
• Småskaligheten ska bevaras.
• Stugorna ska medvetet smälta in i naturen och underordna 

sig den.
• Stugornas enkelhet ska bevaras, inga pråliga staket eller 

verandor t ex.
• Det är fritidshusboende som gäller, året runt boende är inte 

tillåtet. 
• Området saknar idag vatten och avlopp och är så tänkt att 

förbli för att göra så lite påverkan på naturen.
• Stigar snarare än vägar ska leda fram till husen. Bilanvän-

dande ska vara sparsamt i området, endast i enstaka fall är 
det tillåtet. 

• Bilburna besökare hänvisas parkera på kommunens parke-
ring, intill ladugården, invid Kroppkärrs gård.

• Vid renovering och övriga husfrågor hänvisas till kommunens 
bygglovsavdelning.

• Arrendena ska följa kommunens årliga uppräkning av 
priser. 

• Området görs attraktivt och tillgängligt för passage för all-
mänheten genom utsiktsplatser, ledskyltning mm.

Karaktäristisk placering ”mitt i naturen”. 
(Foto: Värmlands museum)

Väg med sommarstugorna intill Kroppkärrssjön.
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GATOR OCH TRAFIK

Biltrafik och gatumiljö
I norra delen av området sträcker sig E18 i västöstlig rikt-
ning. E18 är en kommunikationsled som är av riksintresse 
och är en transportled för farligt gods. Enligt trafikverkets 
mätningar, från år 2015, uppgår trafiken på E18 till ca 24 
130 fordon per årsmedeldygn väster om Universitetsmo-
tet och cirka 19 330 fordon per årsmedeldygn öster om 
Universitetsmotet. Andelen tung trafik väster om Univer-
sitetsmotet utgör ca 12 % och öster om Universitetsmotet 
ca 13 %. Hastigheten på E18 är begränsad till 90 km/h. 

Välsviksleden som korsar området i nordsydlig riktning är 
områdets huvudgata. På Välsviksleden färdas det ca 6300 
fordon per årsmedeldygn (söder om Välsviksrondellen), 
enligt kommunens mätningar från 2013. Välsviksleden 
knyter ihop Kronoparken med Örsholmen. Hastigheten 
på Välsviksleden är begränsad till 70 km/h mellan Örshol-
men och Välsviksrondellen och 50 km/h vidare norrut. 
Välsviksleden är också en rekommenderad transportled 
för farligt gods. Andelen farligt gods som färdas på Väls-
viksleden varierar mellan 16 -24%.

Handelsområdet, Löfbergs industriområde samt södra 
delarna av Välsviken försörjs via Välsviksrondellen. Västra 
delar av planområdet nås idag via Kroppkärrsmotet. 

I den fördjupade översiktsplanen planeras det för cirka 
2000 bostäder och cirka 130 000 kvadratmeter exploate-
ringsyta för handel, kontor och verksamhetsmark. Den 
fördjupade översiktsplanen föreslår nya vägar som ska 
försörja och koppla ihop de planerade verksamheter och 
bostadsbebyggelse inom området med även binda ihop 
Välsviken med Kronoparken, Alster, Heden och Kropp-
kärr. 
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Förslag på en ny cirkulationsplats mellan E18:s södra ramp och Väls-
viksleden. (källa: PM Välsviken Trafikutredning, WSP 2015)
 

Förslag på utformningen av cirkulationsplatsen vid Kroppkärrsmotet. 
(källa: Scenario Välsviken, WSP 2017)

Trafikplatserna Kroppkärrsmotet, Universitetsmotet och 
Alstersmotet föreslås att länkas ihop med ett system av 
parallellvägar. 

Korsningen mellan Välsviksleden och E18 södra ramp 
samt korsningspunkterna norr och söder om Kroppkärrs-
motet föreslås utformas som cirkulationsplatser. 

Den nya cirkulationsplatsen vid Universitetsmotet föreslås 
ha två inkommande körfält i varje tillfart. 

Välsviken föreslås kopplas ihop med Kronoparken och 
Heden via två nya väganslutningar. I förlängningen till 
Banvaktarvägen föreslås en ny planskild korsning över 
järnvägen. 

I kommunens översiktsplan finns det ett förslag på en ny 
sträckning av väg 236 (som trafikerar sträckan Karlstad 
- Skoghall). En ny bro planeras mellan Lamberget och 
Kalvholmen som kopplar samman Hammaröleden med 
Välsviksleden. Detta skulle innebära att trafik flyttas över 
från nuvarande Hammaröleden till Välsviksleden och 
ansluter till E18 vid Välsviken. 

På uppdrag av Karlstads kommun har WSP tagit fram en 
övergripande trafikmodell som täcker hela Karlstad och 
Hammarö kommun. Den framtagna trafikmodellen har 
använts för att ta fram en trafikprognos för nuläget och 
för år 2040 baserat på kommunens markanvändning. I 
den trafikanalys som har gjorts för Välsviken (Scenario 
Välsviken, WSP 2017) har både ett scenario med och utan 
en ny sträckning av väg 236 analyserats. Analyserna har 
gjorts för både en vardagseftermiddag och för en fredags-
eftermiddag.

I figurerna på sidan 48 framgår de modellerade trafikflö-
dena år 2040 för scenariot med befintlig sträckning av 
väg 236 och med en ny sträckning av väg 236. Med en ny 
sträckning ökar trafikflödet på Välsviksleden med cirka 
3 000 fordon/dygn. 

Trafikprognosen visar att trafiksituationen i föreslagen 
korsning kommer att bli god under en vardagseftermid-
dag. Köer uppstår men hinner avvecklas under maxtim-
men. Köerna kommer inte att växa ut på E18 varken 
under vardagseftermiddagen eller under fredagseftermid-
dagen. 
I utredningen konstateras att den nya lokalvägen som 
föreslås mellan Kroppkärrsmotet och handelsområdet, 
kommer att avlasta en del trafik vid Universitetsmotet. 

Med en ny sträckning av väg 236 ökar trafikflödet på 
Välsviksleden och trafikströmmen som ska ut från han-
delsområdet påverkas, vilket ger mer köer inne på handel-
sområdet.

I simuleringen har även trafiklösningen vid Kroppkärr-
smotet med en ny cirkulationsplats med en ny lokalväg 
mot handelsområdet testats. I simuleringen konstateras att 
en del av trafiken som ska till Välsviken och Kronoparken 
kommer att välja den nya vägen via Kroppkärrsmotet. 
Trots en prognostiserad fördubbling av trafikflödet på 
rampen från E18 konstateras kapaciteten i föreslagen cir-
kulationsplats vara tillräcklig för att klara av dessa flöden. 
Köerna på rampen kommer inte att växa sig ut på E18.
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Modellerade flöden år 2040 (ÅDT) utan en ny sträckning av väg 236. 
(källa: Scenario Välsviken, WSP 2017)

Modellerade flöden år 2040 (ÅDT) med ny sträckning av väg 236. 
(källa: Scenario Välsviken, WSP 2017)

Dagens trafik i Välsviken - Välsviksleden samt gång- och cykelbanan 
intill.

Förslag biltrafik och gatumiljö
• En ny lokalväg föreslås mellan handelsområdet och Kropp-

kärrsmotet. Vägen ska gå parallellt med E18 och kopplas 
ihop med Kronoparken och Välsviksleden. En ny parallellväg 
föreslås även mellan Universitetsmotet och Alster. 

• Korsningen mellan Välsviksleden och E18 södra ramp föreslås 
utformas som en cirkulationsplats med två inkommande körfält 
i varje tillfart.  

• Området söder om järnvägen föreslås kopplas ihop med Heden 
med en ny anslutningsväg.

• En planskild korsning föreslås över järnvägen strax öster om 
befintlig gång- och cykelbro. 

• En ny trafiklösning föreslås även både norr och söder om 
Kroppkärrsmotet. 

• Mer finmaskigt vägnät studeras i kommande planarbeten. 
• Bilparkeringar kan med fördel förläggas i utkanten av bostads-

områden och förses med laddningsmöjligheter även för elfordon. 

Gång- och cykeltrafik
Idag finns en gång- och cykelväg längs Välsviksleden 
som knyter samman Kronoparken, Heden/Sjöstad och 
Örsholmen. Gång- och cykelvägen ingår i Karlstads 
huvudcykelnät. Strax intill Välsviksrondellen finns en 
anslutning till handelsområdet via en gång- och cykel-
vägstunnel under Välsviksleden. 

Från Kronoparken, passerar gång- och cykelvägen pa-
rallellt med Välsviksleden i en gemensam tunnel under 
E18. Mellan Kroppkärrsmotet och Universitetsmotet 
finns en planskild gång- och cykelpassage under E18 
som förbinder skogsområdet i Välsviken med Krono-
parken. 

I området finns det fina vandringsleder – Kroppkärrsle-
den och Frödingsleden. Dessa sträcker sig längs Kropp-
kärrssjön, Trollkoneberget samt längs Välsvikstjärnet 
och upp mot Alsters Herrgård. 

Frödingleden är av stort allmänt intresse. Den går 
genom ett trevligt och vackert närströvområde som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Vandringsleden 
passerar det kulturlandskap som finns i många Värm-
lands litterära verk bl a i Gustaf  Frödings poesi och 
skröna. Naturen här är mycket vacker, omväxlande och 
värdefull. Leden förflyttar sig via äldre granskog med 
bronsåldersrösen, lövrika och fuktiga strandskogar längs 
Vänern, betade strandängar och vidare till Alsterdalen. 
Fågellivet inom planområdet är intressant. Längs leden 
finns det därför flera fågeltorn bl a vid Kroppkärrssjön, 
strandängen nedanför Alsters herrgård och vid Alster-
näset.  Längs leden finns det även ett flertal rastplatser 
och grillplatser. En del av leden, utanför planområdet, är 
tillgänglighetsanpassad. 
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Förslag gång- och cykeltrafik
• Välsviken byggs ut med nya gång- och cykelvägar som ska 

knyta ihop målpunkterna, både inom Välsviken och till 
omkringliggande områden. 

• Gång- och cykelstråken ska upplevas trygga och ha god fram-
komlighet samt vara anpassade för olika hastigheter.

• I flerbostadsområden ska det finnas väl tilltagna ytor och god 
låsmöjligheter för parkering och trygg förvaring av cyklar, 
lådcyklar och cykelkärror. 

• Cykelparkeringar bör förses med laddningsmöjligheter för 
elcyklar. 

• Nya gång- och cykelvägar föreslås längs de nya vägarna som 
har föreslagits inom området. 

• Nya gång- och cykelvägar föreslås mot Heden och Alster. 
• Nya gångstråk som knyter ihop bostadsområdena väster om 

handelsområdet och i anslutning till Kroppkärr föreslås inom 
området. 

• De nya bostadsområdet på Alstersberget förses med nya gång- 
och cykelvägskopplingar mot handelsområdet och järnvägshåll-
platsen/Alsternäset i söder.

• I östra Välsviken, över E 18, föreslås en gång- och cykelbro 
mot Kronoparken.

Kollektivtrafik 
Karlstadsbuss linjerna 1 och 2, samt speciallinjerna 52 och 
53 trafikerar området. Baslinjen 1 kör från centrum via 
Universitet till campusområdet. Baslinjen 1 stannar inte till 
i Välsviken, men passerar området när den svänger av från 
E18 upp mot Universitetet. Baslinjen 2 kör från centrum 
via Universitetet till Välsviken. I Välsviken stannar den 
strax innan parkeringen på handelsområdet. Linjen 52 
kör från Sommaro via Norrstrand till Universitetet. Den 
linjen går endast på morgonen. Linjen 53 stannar inte 
heller i Välsviken men passerar området när den svänger 
av från E18 upp mot Universitetet. Linjen 53 kör mellan 
Universitetet och Välsvikens station, morgon och kväll. I 
Välsviken stannar den linjen vid slutstoppet intill järnvägs-
stationen. 

Värmlandstrafik som är huvudman för den regionala 
trafiken, passerar också området med följande linjer 401, 
500, 501, 511, 560 och nattlinjen 625. Den regionala buss-
trafiken har ingen busshållplats i anslutning till Välsviken, 
men passerar området.  Linjerna 401, 500, 501, 560 och 
625 går via Universitetet innan de fortsätter sin färd vidare 
mot sitt mål. Den regionala tågtrafiken trafikerar Värm-
landsbanan och stannar vid Välsvikens station. 

Karlstadsstråket och bytespunkt 
Karlstadsstråket är ett planerat busstråk som ska gå 
genom Karlstad. Det bygger på Bus Rapid Transit (för-
kortning BRT) och handlar om att på olika sätt prioritera 
busstrafiken, exempelvis genom separata körfält och tek-
niska lösningar såsom signalprioritering. Målet är att skapa 
en hållbar stad genom snabb, modern kollektivtrafik som 
är enkel att använda och förstå.
Stråket ska utgå från järnvägsstationen i Välsviken via 

Gång- och cykelvägen norr om handelsområdet.

Exempel på lösning av bytespunkt vid Välsviksmotet

Universitetet och Kronoparken samt andra stadsdelar så-
som Rud, Sundsta, Haga mot centrum. Stråkets planerade 
slutdestination är Bergvik. I högtrafik beräknas bussarna 
gå var femte minut. Karlstadsstårket ska med inslag av 
BRT-inspirerade lösningar möta de krav på kollektivtrafi-
ken som visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 ställer bl 
a gällande tillgängligheten och hållbara kommunikationer. 
Första delsträckan mellan Stora Torget och Ruds bytes-
punkt invigdes i december 2018.

I översiktsplanen finns det önskemål om att anordna 
en regional knutpunkt för kollektivtrafik i Välsviken där 
byten mellan stadsbuss, länsbuss och regionaltåg möjlig-
görs. Vid en sådan bytespunkt ska resenärerna kunna byta 

Hållplatser

Ny avfart



50                       VÄLSVIKEN - FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 

Järnvägstrafik 
Järnvägen som går genom planområdet i öst-västlig rikt-
ning är Värmlandsbanan som trafikerar mellan Laxå och 
Charlottenberg. Den regionala tågtrafiken trafikerar även 
Värmlandsbanan och stannar till vid Välsvikens station. 

Tåg i tid 
Projektet tåg i tid pågår sedan 2013 och drivs av Region 
Värmland, Karlstad kommun och Trafikverket och syftar 
till att arbeta fram åtgärder för att förkorta restiderna och 
få en pålitligare tågtrafik på Värmlandsbanan i framtiden. 
Delar av de nödvändigaste åtgärderna är av regeringen 
prioriterade investeringar i tågtrafiken mellan åren 2014-
2025. Värmlandsbanan är järnvägssträckan mellan Laxå 
och Charlottenberg och har en av de största kapacitets-
bristerna i Sveriges järnvägsnät. Störningarna till följd 
av de hårt belastade enkelspåren drabbar inte bara länet 
utan leder även till stora förseningar i trafiken på sträckan 
Oslo- Stockholm som är en del i den ”Nordiska Triang-
eln” och en prioriterad kommunikationsväg.

Projektet Tåg i tid har lett fram till att tågtrafiken kommer 
att utvecklas i fyra steg till år 2025. Det första steget är att 
Trafikverket bygger ett mötesspår vid Pråmkanalen 2019 
(infarten till centrala Karlstad). 

Nästa steg, steg två, är mötesspår i Välsviken 2021. Förut-
om kapacitetsförbättringar på Värmlandsbanan möjliggör 
mötesspåret även för järnvägsanslutningar till industrierna 
i Välsviken. Steg två samplaneras med mötesspår i Väse 
(med planer för en passage under järnvägen). 

Steg tre innebär att Karlstad C (Karlstads Centralstation) 
byggs om 2022-24. Utbyggnaden av Karlstad C byggs för 
att förbättra tågtrafiken på Värmlandsbanan. En viktig del 

Passagen under järnvägsbron intill Kroppkärsbäcken (Fördingleden/
Kroppkärrsleden)

inte bara mellan olika kollektivslag men också mellan olika 
färdsätt, exempelvis mellan bil- och bussåkande eller cykel 
och tågåkande. Det ska därför även planeras för parke-
ringar för både cykel- och bil i anslutning till bytespunk-
ten. 
I samband med framtagande av den fördjupade över-
siktsplanen har ett antal olika alternativ för en gemensam 
bytespunkt mellan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss 
diskuterats. Målsättningen har varit att få bytespunkten 
centralt placerad, så att trafikarbetet minimeras samtidigt 
som det erhålls en god servicenivå och trafiksäkerhet för 
resenärerna. Med befintligt vägstruktur är det svårt att 
finna en central trafiklösning med hållplatslägen som fullt 
ut uppfyller målsättningen. En bra placerad bytespunkt 
med nära och trygga gånganslutningar till handelsområdet 
kommer att göra kollektivtrafiksresandet attraktivare inte 
minst för den regionala kollektivtrafiken till Välsvikens 
handelsområde. Bytespunkter kommer också att skapa 
förutsättningar att snabba upp den regionala kollektivtrafi-
ken genom att ta en snabbare väg till centrum då avstigan-
de resenärer tas om hand av BRT-linjen. Det kopplar till 
beslutande mål om förbättrade restidskvoter i det gällande 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Förslag kollektivtrafik (buss)
- Befintliga bytespunkter vid Välsvikens station och Universitetet 
förstärks. 
- Möjligheten att skapa en bytespunk vid E 18utreds vidare.
- Nya busshållplatslägen inom området studeras i kommande 
planarbete.
- Nya hållplatser för kollektivtrafik ska ha god tillgänglighet med 
korta avstånd, bra skyltning och upplevas trivsamma, trygga och 
inbjudande. 

Förslag på nya busshållplatser intill Välsviksrondellen. 
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i ombyggnationen är att en ny modern busslösning ersät-
ter busstationen på Drottninggatan för att bättre binda 
ihop läns- och stadsbussarna med järnvägsstationen. 

Steg fyra innebär att Välsvikens bangård byggs. Tanken är 
att flytta mer av godshantering till Välsviken och möjlig-
göra för tågsammansättning och terminaler för omlast-
ning i området. En bangård i Välsviken öppnar också 
möjligheten till nya spåranslutningar mot Heden och mot 
industrispåren på Örsholmen via en ny bro över Älvgre-
nen.

Förslag kollektivtrafik (tåg)
• För att möjliggöra ombyggnaden av Karlstad C ska godshan-

teringen flyttas till Välsviken och ett mötesspår byggas. Plats 
för det reserveras i planförslaget. En ny bangård för godståg 
planeras även byggas i Välsviken.

• Mark för en omlastningscentral reserveras intill järnvägen. 

Karlstad C
Pråmkanalen

VäseVälsviken

Trafikverkets järnvägsplan -
Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan i området, 
Laxå-Arvika - Mötesstation Välsviken där Karlstads 
kommun varit med och gett synpunkter. Planen innebär i 
korthet
• Mötesstationen blir 1557 meter.
• Tillåter samtida infart med 750 meter långa tåg (dvs möte för 

två rullande tåg)
• Mötesspåret anläggs 4,5 meter söder om befintligt spår
• Den befintliga plattformen förlängs och söder om mötesspåret 

anläggs en ny plattform (plattformarna blir 200 meter långa) 
• Befintlig bro rivs och ersätts med en gång- och cykelport  (GC)

under järnvägen
• Porten möjliggör även åtkomst till plattformarna med trappor 

osv. 
• GC-vägen ansluts mot den befintliga GC-vägen upp mot 

Välsvikens handelsområde i norr och mot strövområdet söder 
om järnvägen. 

• Funktion för biltrafik ersätts via Heden.
• Hastigheten på huvudspår 195 km/h
• Hastighet på mötesspår 80 km/h
• Anläggningar omfattar även servicevägar (till växlarna ), tek-

nikbyggnader, tillfälliga byggvägar, upplag och etableringsytor
• Stängsel mellan plattformar för att förhindra spårspring
• Eventuellt stängsel längs hela sträckan. 

Karlstads kommun är positiv till att det tas fram en 
järnvägsplan och har bland annat framfört synpunkter att 
det är viktigt att befintlig bro, den som TRV planerar riva, 
ersätts och att ett framtida läge för bro säkras.

Industrispårsanslutningar
Vid en framtida utbyggnad av Karlstad-Välsvikens station 
till en mötesstation med flera spår kommer förutsättning-
arna för en anslutning av industrispår förbättras avsevärt. 

I detaljplanen för Välsviken 2:1 (2014) finns anslutnings-
möjligheter för industrispår mellan Löfbergs fastighet och 
Värmlandsbanan. I en studie (Översiktlig studie av möjli-
ga industrispårsanslutningar till Värmlandsbanan, Sweco 
2011-02-22) har fyra alternativa spårlösningar studerats 
mellan Värmlandsbanan och Örsholmens industriområde 
i söder. 

Åtgärder i Tåg i Tid i Karlstads kommun.

Kartan visar de fyra alternativa spårlösningarna (källa; Översiktlig 
studie av möjliga industrispårsanslutningar till Värmlandsbanan, 
Sweco 2011-02-22 )
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Översiktlig bild över mötesstationen, hämtad från järnvägsplanen.  
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Gammal mossig granskog. (foto: Skoglig inventering)

Hällmarkstallskog

Brun vedborre Knärot (båda foton: Skoglig inventering)

MARK OCH NATUR

Förutsättningar
Välsvikenområdet utgörs idag av ett stort sammanhäng-
ande obebyggt naturområde. Delar av området har höga 
naturvärden och/eller höga värden för friluftslivet, medan 
andra delar är relativt ointressanta både för naturvård och 
friluftsliv. Den dominerande delen av planområdet utgörs 
av obebyggda skogar. Ett undantag utgörs av Kroppkärrs 
gård längst i väster, en gårdsmiljö med trädgård, gamla 
lövträd och växthus samt öppen mark norr om gården  
samt Välsvikens handels- och industriområden centralt i 
området. 

Välsvikenområdets skogar har en varierad struktur där 
vissa delar är nästan helt opåverkade av skogsbruk medan 
andra består till största delen av yngre planterad barrskog. 
Här finns även flera typer av löv- och barrskog på marker 
som varierar från torra hällmarker till mycket fuktiga klib-
balskogar och källpåverkade granskogar. Bitvis finns här 
relativt mycket död ved och knutna till denna har ett antal 
naturvårdsintressanta skalbaggar och vedsvampar hittats. 
Området hyser också flera rödlistade, skogslevande fåglar. 

Genomförda inventeringar
2009 genomförde Karlstads kommun en översiktlig inven-
tering av naturvärden och friluftsvärden inom FÖP-om-
rådet. 

2013 genomförde Skogsstyrelsen på uppdrag av Karl-
stads kommun en inventering av ett stort antal tätortsnära 
kommunägda skogar för att hitta skogsområden lämpliga 
för skydd. I denna inventering ingick Trollkoneberget och 
delar av området söder om järnvägen. Bedömningen blev 
att skogen på Trollkoneberget och delar av skogen utmed 
Välsvikstjärnet och Alsternäset var lämpliga för ett lång-
siktigt skydd utifrån sina samlade natur- och friluftsvär-
den.

2013 gjorde Skogsstyrelsen också en fördjupad naturin-
ventering av en bäckdal söder om Välsviksleden i sam-
band med detaljplanearbetet Välsviken 2:1 och 2014 gjor-
de DM naturvård en fågelinventering i samma bäckdal.

Utifrån resultat från tidigare genomförda inventeringar 
fick ProNatura 2015 uppdraget att göra en fördjupad 
inventering med avseende på skogliga naturvärden och 
fåglar inom en stor del av FÖP-området. I denna inven-
tering ingick hela området väster om handelsområdet 
och hela området söder om järnvägen samt ett mindre 
område norr om E18. Området öster om handelsområdet 
och större delen norr om E18 ingick inte i ProNaturas 
uppdrag, då dessa delar bedömts ha låga naturvärden uti-
från den översiktliga naturinventeringen som kommunen 
genomfört samt kompletterande information från kom-
munens skogsbruksplan och artportalen. Området mellan 
handelsområdet och järnvägen ingick inte heller i ProNa-
turas uppdrag, då en detaljplan för den delen togs fram 

Spänger på Frödingleden tyder på våta marker.
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ProNaturas naturvärdesklassning av delområden 2015 för alla delområden som har svarta delområdesnummer och vit kontur. 
I delområden med svart kontur har Karlstads kommun gjort en naturvärdesklassning utifrån övrig känd kunskap om delområdena. 

2014. Området har till viss del bebyggts i enlighet med 
detaljplanen och utöver ravinen där fördjupade naturin-
venteringar genomfördes i samband med att detaljplanen 
togs fram bedömdes även detta område ha låga naturvär-
den. Inventeringsområdet delades in i delområden utifrån 
skogsbestånd i kombination med funna strukturer, arter 
och ortofoton. En klassning utifrån de funna naturvärde-
na gjordes för varje delområde. 

Totalt användes fyra klasser: 

• Naturvärdesklass 1 – högre naturvärde Delområde 
med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald. T ex 
naturlig ängs- och betesmark, nyckelbiotop eller livsmiljö 
med kontinuerlig ekologisk funktion för rödlistade arter.
• Naturvärdesklass 2 - påtagligt naturvärde Delom-
råde med särskild betydelse för biologisk mångfald. T ex 
en restaurerbar ängs- och betesmark eller Skogsstyrelsens 
naturvärdesobjekt.
• Naturvärdesklass 3 - visst naturvärde Delområde 
med viss betydelse för biologisk mångfald. T ex en sten-
mur eller en lövdunge i ett åkerlandskap.
• Klass 4 - lågt naturvärde 

Några förtydligande begrepp: Nyckelbiotoper är skogs-
områden med mycket höga naturvärden. De har stor betydelse för 
skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa rödlistade 
arter. Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att dö ut ur 
landet. Den svenska rödlistan upprättas av ArtDatabanken och 
listan uppdateras vart femte år.
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Karta med de fyra delområdena samt röda ringar med bokstäver- områden med särskilda naturvärden.

Resultat av de fördjupade naturinventeringarna
Välsvikenområdets skogar har en varierad struktur där 
vissa delar är nästan helt opåverkade av skogsbruk medan 
andra består till största delen av yngre planterad barrskog. 
Här finns även flera typer av löv- och barrskog på mar-
ker som varierar från torra hällmarker till mycket fuktiga 
klibbalskogar och källpåverkade granskogar. Bitvis finns 
här relativt mycket död ved och knutna till denna fann 
man under inventeringen ett antal rödlistade insektsarter 
och svampar. Totalt upptäcktes fem arter av rödlistade 
skalbaggar, tre arter rödlistade vedsvampar, en rödlistad 
småfjäril, en rödlistad kärlväxt samt ett flertal rödlistade, 
skogslevande fåglar. Utöver dessa tillkommer även ett 
antal rödlistade arter som tidigare har rapporterats till art-
portalen. Dessutom hittades ett antal vedlevande insekter 
som tidigare varit upptagna på rödlistan och som trots 
att de idag inte är kvar på rödlistan anses indikera visst 
naturvärde. Det finns också ett antal signalarter som visar 
på lång skoglig kontinuitet i området och på en stabil, hög 
luftfuktighet och förekomst av äldre träd.

Flera insektsarter som hittats i området har en sydlig 
utbredning i landet och antalet tidigare fynd i Värmland 
är mycket få. Några av dem har hittats för första gången. 
De lever här på nordgränsen för sitt utbredningsområde. 
Deras förekomst indikerar en god kvalitet på utvecklings-
substrat och miljöer i området. Flera av dessa har längre 
söderut ringa indikatorsvärde, men arter knutna till ett 
specifikt substrat på randen av sitt utbredningsområde är 
ofta mer krävande än där förhållandena är optimala. Detta 
ger att en art som längre söderut är vanlig blir fåtalig och 
sannolikt kräsen i Karlstad. Med indikatorart åsyftas att 
arten genom sina ekologiska krav på sin levnadsmiljö 
indikerar att området sannolikt har en kontinuitet av dessa 
strukturer (oftast död ved i olika former). 
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Hällmarksskog i Trollkoneberget. Söder om Trollkoneberget. Söder om Trollkoneberget. 

De naturvårdsintressanta arter som hittats i området är i 
första hand knutna till vissa substrat som utgör respektive 
arts livsmiljö. Insekter, mossor och svampar är i hög grad 
knutna till gammal och eller död ved - vissa främst till 
lövved och andra främst till gran -eller tallved.

För mer information om naturvårdsintressanta arter hän-
visas till ProNaturas utredning. 

Delområden med särskilda naturvärden
I stycket nedan, beskrivs Välsviken indelat i 4 delområden 
utifrån särskilda naturvärden. Beskrivningen följer de fyra 
delområdena som finns på kartan, sid 56. I den kartan 
finns även de områdena med särskilda naturvärden med, 
presenterade i olika ”ringar” som även representeras i 
form av en bokstav (A-K). 

1. Väster om handelsområdet
Området väster om handelsområdet delas i två delar av 
en kraftledning i nord-sydlig riktning. Väster om kraftled-
ningen finns Trollkoneberget med gammal hällmarksskog 
samt miljön kring Kroppkärrs gård och öster om kraft-
ledningen finns ett varierat skogsområde med både höjder 
och fuktiga svackor  samt skog i olika åldrar.

A. Kroppkärrs gård
Kring Kroppkärrs gård finns omkring 15 gamla ädellöv-
träd som har pekats ut som skyddsvärda träd i Länsstyrel-
sens inventering.

Förslag natur 
• Stor hänsyn tas till de gamla lövträden.

B. Trollkoneberget
Berget består av en höjd med gammal hälllmarkstallskog.  
Skogen är varierad både när det gäller topografi och 
skogens struktur som kännetecknas av en stor diameter- 
och åldersspridning. Här finns gott om träd som är äldre 
än 200 år och öppna lavrika hällar. Även träd som är över 
300 år gamla förekommer. Från sydväst och mot nordost 
löper genom området ett par grunda sänkor där det istäl-
let för tallskog finns senvuxen gran och asp. Sluttningarna 
mot Kroppkärr är klädda med en åldrande blandskog där 
flera olika trädslag är väl representerade. I norra delen av 
västsluttningen finns inslag av ung ek.

Bland sommarstugorna i västsluttningen växer flera gamla 
tallar och aspar där ett par är ihåliga. Vidare mot norr 
finns ett par äldre granbestånd där mycket död ved av 
olika trädslag och grovlekar förekommer. Särskilt värde-
fulla är ansamlingarna av grova granlågor. I området finns 
även ett flertal levande gamla björkar, en anmärkningsvärd 
äldre hassel samt ett antal yngre hasselbuskar. 

I sydligaste delen mot Kroppkärrsbäcken och dess utlopp 
ur Kroppkärrssjön finns ett lövskogsbestånd där äldre asp, 
al och björk dominerar. Bitvis finns här en relativt ansenlig 
mängd död ved i form av högstubbar och lågor i det täta 
lövskogsbeståndet som idag är självgallrande. Fällda aspar 
vittnar om nutida/sentida närvaro av bäver. Det finns gott 
om tickor, hackmärken och bohål. Det är ett fint område 
för insekter och vissa fågelarter. Norr om lövskogen finns 
gammal delvis naturskogsartad granskog på i huvudsak 
frisk mark. Genom barkborreangrepp har det här acku-
mulerats en mycket stor mängd grov, död ved. 

Förslag natur 
• För att naturvärdena ska bibehållas och utvecklas är det bäst 

om skogen i sluttningarna får utvecklas fritt och all död ved 
får vara kvar. På hällmarkerna uppe på höjden bör skogen 
vara fortsatt gles, så att solljus släpps in och gynnar de sol- och 
värmegynnade arter som förekommer i dessa miljöer. 

• De delar av Trollkoneberget som i FÖP:en föreslår som natur 
bör ges ett långsiktigt skydd som naturreservat. Bebyggda 
områden bör undantas med en trädlängds grönzon som buffert 
mellan bebyggelse och naturreservatet.
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Ravinen, södra dalgången, delområde C.

Norr om Välsviksleden.

C. Öster om kraftledningen 
Detta område är variabelt och några utspridda delområ-
den av skilda skogstyper har påtagliga naturvärden. Direkt 
öster om kraftledningen finns två rester med äldre häll-
markstallskog. Här finns gamla tallar med bitvis solexpo-
nerade stammar och rötter. Områdena är värdefulla dels 
utifrån sina egna värden, men också med koppling till den 
stora hällmarkstallskogen på Trollkoneberget. 

Mitt i området finns en liten västbrant med ädellöv som 
hassel, lönn och andra lövträd. Genom sina gamla ädel-
lövträd i brant miljö har området högt naturvärde. 
Vid Rävberget finns två dalgångar med högt naturvärde. 
I den norra rinner en liten bäck och här finns mycket 
fuktiga miljöer med tjocka mosstäcken i anslutning till 
granskog som börjar bli gammal. Här finns dessutom 
mycket död ved i form av grova granlågor. Den södra 
dalgången är en lite udda företeelse i skogen som utgörs 
av en ravin med branta sidor. Här finns en del kärlväx-
ter som indikerar en rikare bergart eller jordmån, bland 
annat svartbräken, blåsippa och gökärt. Nere i ravinen 
växer främst lövträd och där finns även en vattensamling. 
Områdets varierade struktur och ovanliga topografi gör 
det intressant. 

Ovan har de främsta naturvärdena öster om kraftled-
ningen beskrivits, men även i de omgivande bestånden 
finns vissa naturvärden. Flera av dessa har i ProNaturas 
inventering fått klass 3. Bland annat finns direkt öster om 
kraftledningen en nordsydlig svacka med ung-medelålders 
lövskog på fuktig mark som på sikt kan utveckla högre 
naturvärden och i söder mot Välsviksleden finns en äldre 
hällmarkstallskog där de äldsta tallarna står i de kargaste 
delarna.

Förslag natur 
• Hällmarksskogen lämnas för fri utveckling, men naturvårds-

bränning kan vara en alternativ skötsel för att öka natur-
värdet. I branten med ädellöv och den södra dalgången bör 
gran hållas tillbaka och i den norra dalgången bör skogen få 
utvecklas fritt och den döda veden ligga kvar.  

D. Ravinen söder om Välsviksleden
En liten bäckdal med ett orört intryck. Norra delen består 
av ett parti med bördig sedimentmark där den lilla bäcken 
skurit sig ned i en vacker ravinbildning med branta 3-4 
meter höga slänter. Skredärr förekommer i den fina jorden 
och bäcken har bitvis en stenbunden botten. Skogen 
utmed bäcken domineras av gran, men inslag finns av 
klibbal, asp och hassel. Många av granarna är grova, flera 
träd med en diameter grövre än 50 cm och det finns rikligt 
med död ved.  Södra delen består av ett klibbalkärr där 
bäcken förgrenar sig och vid högvatten svämmar över och 
avlagrar sand- och grusvallar. Som en följd av översväm-
ning finns partier med klibbtickeangripna torrträd och 
lågor av gran. 

Förslag natur 
• Södra delen av området kan med fördel lämnas för fri utveck-

ling. I den norra delen bör gran hållas tillbaka och grova träd, 
ek och hassel bör huggas fram.

2. Söder om järnvägen
Området har betydande naturvärden knutna till skogen 
om än skevt fördelade, då stora delar av arealen utgörs av 
ung eller medelåldrig produktionsskog som hyser mycket 
få naturvårdsintressanta arter. Däremot finns här tydligt 
en lång skogskontinuitet, vilket märks dels på en riklig fö-
rekomst av gamla träd i ett antal begränsade områden och 
dels i form av de relativt krävande arter som förekommer 
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Alsternäset- strandskogen, hällmarksskogen och granskogen.

i området. Områdena med högst naturvärden finns längs 
Vänerstranden från Alsternäset och österut.

E. Lövskogar norr om Välsvikstjärnet
Utmed Välsvikstjärnets norra strand samt kring Kropp-
kärrsbäcken ligger strandnära lövskogar på frisk till fuktig 
och även blöt mark. Skogen är mestadels relativt ung och 
domineras av björk med inslag av al, sälg, asp och gran. 
Rikt på död ved, dels genom naturlig gallring dels genom 
ringbarkning och dels genom bäverpåverkan. I vissa delar 
finns en riklig undervegetation av gran . Här finns en 
skillnad i naturvärdesbedömningen mellan Skogsstyrel-
sen 2013, som bedömt att lövskogarna har mycket högt 
naturvärde och ProNatura 2015 som bedömt större delen 
av området som klass 3 (visst naturvärde) och vissa delar 
som klass 2 (påtagligt naturvärde). 

Förslag natur  
• Unga granar kan behöva röjas bort och åtgärder kan även 

göras för att skapa mer död ved. I övrigt bör lövskogarna få 
utvecklas fritt för ett ökat naturvärde.

F. Alsternäset
Skogen längs med vattnet är strandnära lövskogar med 
en ålder på 30-70 år. Mest björk med delvis inslag av 
klibbal, asp och sälg. Här är det överlag gott om död ved, 
hackmärken, insektsspår, bohål och tickor. Området är en 
rik fågelmiljö. Två områden på Alsternäset klassas som 
nyckelbiotop. En är dominerad av gran som är över 130 
år på delvis källpåverkad mark och den andra domineras 
av ca 150 år gammal hällmarkstallskog med inslag av tallar 
närmare 200 år. Andra delar är gammal barrblandskog på 
bergbunden delvis blockig mark. 

Förslag natur  
• Hällmarkstallskogen bör hållas fortsatt gles för ett bibehållet 

ljusinsläpp. Granskogen bör få utvecklas fritt. Fri utveckling 
är även ett bra alternativ för lövskogen i strandkanten, men ett 
alternativ kan också vara att åter låta djur beta i strandområ-
det. Den döda veden bör sparas.

• Inga biotoper eller nyckebiotopskvaliteter ska exploateras eller  
riskera att skadas. 

• Exploatering kan även vara olämplig i områden där djur och 
växter finns som är skyddade av arstkyddsförordningen.

• Alsternäsets östra del föreslås som ett eventuellt framtida 
utvecklingsområde för turism och friluftsliv. Området ska 
fortsätta vara natur, där natur- , frilufts- och kulturhistoriska 
intressen tas stor hänsyn till.

• De nyckelbiotopsklassade delarna av Alsternäset bör ges ett 
långsiktigt skydd som naturreservat. 

G. Alsternäset Norra delen (delomr 12 – ProNatura)
Mager, gles olikåldrig tallskog med en del lövinslag i form 
av björk och asp på morän och hällmark. Inslag av äldre 
tallar.

Förslag natur 
• Skogen lämnas för fri utveckling. Om möjligt restaureras 

hydrologin.

H. Alsternäset Nordost (delomr 4-ProNatura)
Gles solöppen hällmarkstallskog på ljungbevuxen mark, 
sannolikt delvis planterad. Området är relativt homogent 
och likåldrigt med klar dominans av tall. Spidda yngre 
björkar, granar och aspar finns i området. Här växer i de 
magraste delarna ca 140 år gammal tall och vissa träd kan 
vara äldre.

Förslag natur 
• För att bibehålla befintliga naturvärden bör man låta området 

utvecklas fritt eller utföra naturvårdsbränning för att främja 
mängden död ved, markfloran och ljusinsläppet. 

I. Välsvikstjärnet och vassområdet 
Välsvikstjärnet är en Vänervik som håller på att avsnö-
ras från Vänern genom uppgrundning och torvtillväxt. 
Viken har ännu en för fågellivet attraktiv, mosaikartad 
vattenvegetation med en öppen vattenyta i västra delen. 
Utanför viken finns breda vassbälten utmed stranden 
inom hela planområdet. Vassarna är välutvecklade med 
varierad fuktighetsgrad, från helt torra där lövsly slår upp 
till flytande vassmattor ovanpå rinnande vatten söder om 
viken. Området är viktigt främst för fågellivet och här har 
noterats ett flertal sällsynta, vasshäckande arter. Området 
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är också viktigt som rastplats för flyttande fåglar. Vassom-
rådet utanför själva viken utgör ett lekområde för fisk. 

Förslag natur 
• Eventuellt kan det bli aktuellt att röja vass i tjärnet i framti-

den för att bibehålla den öppna vattenspegeln och i de torrare 
partierna kan det bli aktuellt med slyröjning i framtiden. I 
övrigt bör vassområdet lämnas orört för att gynna det rika 
fågellivet. 

3. Öster om handelsområdet
Hela detta område domineras av tydligt skogsbrukspå-
verkad skog i kuperad bergsbunden terräng. Vissa delar 
utgörs av hyggen med ungskog och andra delar av medel-
ålders gallrad skog. Tall är det dominerande trädslaget i så 
gott som hela området. Spridda äldre tallar finns lämnade 
i gallringsbestånden. I östsluttningen ner mot Alsters 
herrgård finns inslag av ung ek och i söder mot järnvägen 
finns enstaka exemplar av äldre ek. 

J. Sumpskogen
I den norra, mellersta delen av området som markerats 
med visst naturvärde, finns en fuktig svacka med en liten 
björkdominerad sumpskog (0,4 hektar). Det är ett objekt 
med höga naturvärden enligt kommunens Skogsbruks-
plan.

Under 2016 har en ny skogsbruksplan för kommunens 
skogsinnehav tagits fram. I denna har alla skogsbestånd 
i området öster om handelsområdet målklassen ”pro-
duktion” med undantag för den lilla sumpskogen i norr 
som fått målklassen ”naturvård orört” (NO) I kommu-
nens tidigare skogsbruksplan hade hela området öster 
om handelsområdet målklass ”produktion”. Spillkråka 
häckade 2015 precis norr om järnvägen. Naturvärdena 

• Spillkråkans häckningsträd intill järnvägen bör sparas så 
länge det inte utgör en risk för järnväg eller gång- och cykelväg.

4. Norr om E18 
På höjden i öster finns en relativt gammal barrblandskog 
på mager hällmark. Väster om höjden växer äldre barr-
blandskog. I vissa partier finns ett stort inslag av storm-
fälld gran. Kring jordtippen, väster om Karlstads energi, 
är det ett större lövinslag i skogen. Väster om Välsviksmo-
tet löper en GC-väg parallellt med E18 söder om Kro-
noparkens bostadsområde. Vid Kroppkärrsmotet, längst 
västerut, finns en kraftledningsgata samt ett bestånd av 
äldre gallrad blandskog. På grund av det otillgängliga läget 
mellan kraftledningsgata och vägar har inte skogen något 
påtagligt rekreationsvärde, annat än estetiska värden från 
den intilliggande GC-vägen.

K. Kronoparken sydost
En äldre barrblandskog med inslag av både tall, gran och 
björk som tangerar 100-årsstrecket, i vissa fall med god 
marginal. Ett antal tallar har en ålder kring 200 år och det 
finns tydliga spår av en svag, sentida brand på vissa träd. 
Närmast E18 står ett antal björkhögstubbar. Området har 
potential att inom en relativt kort tidsrymd börja utveckla 
höga naturvärden knutna till skogen. 

Förslag natur 
• För att bibehålla befintliga naturvärden bör området få utveck-

las fritt och död ved få ackumuleras. Man bör eventuellt gynna 
de äldre tallarna genom att hindra dem från att skuggas för 
kraftigt. Detta kan eventuellt ske genom bränning. Området 
har potential att inom en relativt kort tidsrymd börja utveckla 
höga naturvärden knutna till skogen.

har utifrån kommunens översiktliga naturinventering, 
kommunens skogsbruksplan och uppgifter på artportalen 
bedömts vara låga i hela detta område med undantag för 
den lilla sumpskogen samt inslaget av ek i söder. Det har 
därför inte bedömts som motiverat att genomföra några 
fördjupade naturinventeringar i området öster om handel-
sområdet. De unga ekarna och inslaget av spridda äldre 
tallar kan utveckla ett högre naturvärde på sikt om de får 
åldras ytterligare och eventuellt friställs så att de blir mer 
solbeslysta.

Förslag natur 
• För att utveckla det idag låga naturvärdet i området bör ekar-

na i öster och söder samt de äldre tallarna i området huggas 
fram, så att de blir solbelysta och har möjlighet att växa till sig. 
Sumpskogen bör lämnas orörd.

Skog, öster om handelsområdet.
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Frödingleden - som går genom hela Välsviken. 

Lekyta i skolskogen på Rävberget.

FRILUFTSVÄRDEN/REKREATIONSVÄRDEN

Hela planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv 
där hela Vänern med öar och strandområden ingår enligt 4 kap 
2 §MB.

Delområden med särskilda friluftsvärden

1. Väster om handelsområdet
Trollkoneberget
En dryga 20 ha stor hällmarkstallskog präglar detta områ-
de som har höga natur- och sociala värden. Hällmarkstall-
skogen är varierad, vacker och strövvänlig. Den markerade 
vandringsleden Frödingleden, som har en av sina anslut-
ningar över Trollkoneberget, fångar in skogens karaktär på 
ett mycket fint sätt. Vandringsleden kanaliserar människor 
så att onödigt slitage ej uppstår, vilket är viktigt inte minst 
i hällmarkerna. En entré till Frödingleden med parkerings-
plats och informationstavla finns vid bergets norra ände. 
Det går även bra att ta sig upp i skogen via omarkerade 
stigar på västra sidan. Skogen används av förskolorna 
på Kroppkärr. I området finns flera fornlämningar, dels 
stensättningar från järnåldern, dels spår av bergtäkt kopp-
lat bland annat till stenforslande till Karlstads domkyrka 
1722-1723.

Förslag frilufts-/rekreationsvärden
• För att bibehålla friluftsvärdet måste skogen lämnas fri från 

exploatering. Den befintliga vandringsleden kan med fördel 
kompletteras med någon/några rastplatser samt fler infor-
mationstavlor som informerar om skogen och dess natur- och 
kulturvärden.

Rävberget
Fin barrblandskog med gott om gamla träd och död ved 
i en spännande och varierad terräng. Den utgörs av tre 
mindre höjder med två markanta dalgångar i nordost-
lig-sydvästlig riktning i mellan. Den norra höjden är 
mycket påverkad av trafikbuller. Söder om denna finns 
en dalgång, där trafikljudet är betydligt dämpat, vilket 
ger området särskilda kvaliteter för besökare. I denna 
rinner en liten bäck och det finns en stor ansamling av 
död granved. Nästa dalgång man kommer till om man 
fortsätter mot sydost är en lite udda företeelse i skogen. 

Gamla E18 eller Hertig Karls väg som den en gång kallats, ligger norr 
om E18, i nordost. På andra sidan vägen ligger Kronoparkens villabebyg-
gelse. Hällmarksskogen genomkorsas av flera vältrampade stigar, vilket 
visar på att de används.
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Den utgörs av en ravin med branta sidor. I ravinen växer 
främst lövträd och där finns även en vattenansamling. På 
höjdernas hällmarker finns flera fina platser som lämpar 
sig som rastplatser. 

Flera vältrampade stigar och ett par spontana grillplatser 
finns i skogen, vilket visar att den är relativt välbesökt. 
Området är av stor betydelse som närnaturområde för 
boende på södra Kronoparken, eftersom den är lätt att nå 
från Kronoparken via en GC-väg under E18 och tillgång-
en till natur för boende på södra Kronoparken i övrigt är 
begränsad. Skogen används också som skolskog. Krono-
parksskolan har tillsammans med Skogen i skolan visat ett 
nyvaknat intresse för undervisning i detta skogsområde 
under 2015. Även förskolan på södra Kronoparken använ-
der skogen ibland. 

Förslag frilufts-/rekreationsvärden
•  Skogen i de två dalgångarna och i området mellan dem lämnas 

fritt från exploatering. Friluftsvärdet har potential att utveck-
las genom anläggande av en markerad rundslinga i området, 
informationstavlor som berättar om vad man ser i skogen och 
dess naturvärden samt en rastplats med eldstad och bänkar 
uppe på Rävberget. 

2. Söder om järnvägen
Frödingleden – Alsternäset
Den etablerade vandringsleden Frödingleden löper utmed 
Vänerstranden genom hela området söder om järnvägen. 
Frödingleden binder ihop flera bostadsområden i Karlstad 
tätort med det välkända besöksmålet Alsters herrgård 
och fortsätter därifrån även norrut genom Alsterdalen till 
Gunnerud. Leden har entréer både vid Kroppkärrssjön, 
vid Trollkonebergets norra del, på västra Örsholmen 

samt vid Alsters herrgård.  Norr om Välsvikstjärnet följer 
leden en grusväg, men går sedan in i skogen och följer en 
mindre skogsstig utmed Vänerstranden fram till de öppna 
betesmarkerna söder om herrgården. Utmed Alsternä-
set finns strandnära lövskogar. Andra delar är gammal 
barrblandskog på bergbunden, delvis blockig mark. Delar 
av skogen är klassad som nyckelbiotoper. På Alstersnäset 
vid Välsvikstjärnets östra strand finns ett fågeltorn och en 
grillplats. Grupperingar av fornlämningar i form av gravar 
finns också i skogen.

Förslag frilufts-/rekreationsvärden
• Om delar av området söder om järnvägen bebyggs är det viktigt 

att spara en ordentlig zon av skog kring Frödingleden, så att 
man även fortsättningsvis kan vandra på leden och uppleva att 
man går i skogen. Bebyggelse bör ej placeras närmare leden än 
50 meter. Detta säkerställer samtidigt ett sammanhängande 
grönt stråk mellan Välsvikstjärnet och Alsterdalen.

• Frödingleden ska finnas kvar och även fortsätta utgöra ett 
viktigt stråk som kan utvecklas.

• En ny startpunkt för Frödingleden föreslås vid Kroppkärrs 
gård. En samordning av hela stråket ska eftersträvas med 
tydliga målpunkter i området.

• Framtida verksamheter som förläggs här ska tillgodose att 
riksintresset för friluftsliv följs. 

3. Öster om handelsområdet
Inga påtagliga friluftsvärden finns i denna del.

Förslag frilufts-/rekreationsvärden
• När området detaljplaneras för bebyggelse är det viktigt att 

man väljer ut några delar som lämpar sig att spara som när-
natur mellan bebyggelsen. Dessa delar  kommer att kunna ut-
veckla värden för rekreation för de närboende, antingen genom 
att de lämnas för fri utveckling eller genom anpassad skötsel.

4. Norr om E18
Kronoparken SO
Den äldre hällmarkstallskogen på höjden i öster är gles 
och strövvänlig och genomkorsas av flera vältrampa-
de stigar i olika riktningar, vilket visar att den används 
relativt frekvent för promenader. På marken växer rikligt 
med blåbärs- och lingonris. Anslutning finns till tydliga 
stigar i skogen norr om Gustaf  Frödings gata, öster om 
Kronoparkens villaområde. Väster om höjden fortsätter 
stigen österut. Skogen bedöms ha ett visst värde för de 
närboendes rekreation, men påverkan av buller från E18 
är stor, Gustaf  Frödings gata utgör en viss barriär mel-
lan bebyggelsen och skogen och skogen norr om vägen 
bedöms som ett viktigare rekreationsvärde för boende i 
östra delarna av Kronoparken. 
Området har dock en stor betydelse som avskärmning 
mellan bebyggelsen och motorvägen.

Förslag: frilufts-/rekreationsvärden
• Skogen bör lämnas fri från exploatering.

Vy från ängarna nedanför Alsters herrgård över hagmarken där kor går 
och betar ut mot Vänern. 
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VATTENOMRÅDEN 
Välsviken är omgärdat av mycket vatten. I söder ligger 
Vänern, i väster ligger Kroppkärrssjön, i sydväst ligger 
Välsvikstjärnet och mellan Kroppkärrssjön och Välsvik-
stjärnet rinner Kroppkärrsbäcken ut. Detta är ett av få 
oexploaterade ställen i centrala Karlstad som har vatten-
kontakt med Vänern. Vänern omfattas av riksintresse för 
turism och friluftsliv och har ett strandskydd på 300 meter 
som sträcker sig både på land och i vattnet (men i vatt-
net endast 100 meter ut). Strandskyddet är normalt 100 
meter från strandlinjen, men länsstyrelsen har möjlighet 
att utvidga området upp till 300 meter om det bedöms 
nödvändigt för att säkerställa något av strandskyddets 
syften. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandom-
råden och samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten.

Vänerstranden utmed Välsviksområdet kantas av ett brett 
vassbälte. Vassområdet utgör lekplats för fisk och häck-
ningsplats för flera vasslevande fågelarter. Utmed Frö-
dingleden längst ut på Alsternäset står ett fågeltorn med 
utsikt över vassarna. Denna del av Vänern ingår i delom-
rådet för Hammarösjön. 

Kroppkärrssjön är en vassrik mindre insjö med rikt få-
gelliv. Sjön används frekvent året om för aktiviteter som 
bad, fiske, fågelskådning och vintertid för skridskoåkning. 
Runt sjön finns en vandringsled med flera rastplatser och 
fågeltorn. Sjön är delad i två delar av järnvägen och på-
verkas av övergödning, vandringshinder för fisk i form av 
stålspontsdamm vid utloppet samt en stor andel anlagda 
ytor i närområdet. Kroppkärrsbäcken mynnar ut i Väls-
vikstjärnet och förbinder på så vis Kroppkärrssjön med 
Vänern.

Välsvikstjärnet är en Vänervik med en öppen vattenyta 
i väster, men som för övrigt ligger inbäddad i vass och 
hyser ett flertal vasslevande fågelarter. Viken håller på att 
snöras av från Vänern genom uppgrundning. Kroppkärr-
sbäcken har sitt utflöde här. Välsvikstjärnet ingår som en 
del i Hammarösjön. 

Alsterälven ligger utanför, något öster om planområdet 
men berörs till följd av exploatering inom planområdet. 
Alsterälven är till största delen ett lugnt strömmande 

vattendrag som omges av ett småskaligt odlingsland-
skap varvat med skogsmark. Det finns flera klibbalskärr 
i anslutning till älven och bitvis är stränderna bevuxna 
med blandade äldre lövträd, tex rikligt med äldre ask och 
klibbal samt lönn och hägg. Ett mindre område kring 
Gunnerud utgör ett Natura-2000 område på grund av 
förekomsten av hårklomossa som endast finns på ett fåtal 
ställen i Europa. I älven, nedströms en damm, vandrar 
den hotklassade fisken asp upp från Vänern för att leka. 
Det finns en fin fors- och strömsträcka omgiven av grova 

Grillplats vid Alsternäset, bakom vassen ligger Vänern.
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lövträd, främst al. Tidigare har det funnits flodkräfta i 
älven. Det är osäkert om flodkräftan finns kvar, då 2012 
upptäcktes signalkräftor på sträckan mellan Alstern och 
Vänern. Fågellivet längs älven är rikt med gott om häger, 
forsärla och mindre hackspett. 
Området berör inte någon grundvattenförekomst.

Statusklassning av sjöar och vattendrag  
Samtliga sjöar och vattendrag är klassificerade med eko-
logisk och kemisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv 
för vatten. För de vattenförekomster som inte klarar god 
status finns åtgärdsprogram för att vattenförekomsterna 
ska nå god status och klara miljökvalitetsnormen. Klas-
sificeringen sker i förvaltningscykler. Innevarande cykel 
omfattar perioden 2017-2021. För mer läsning hänvisas 
till MKB och PM Miljökvalitetsnormer (MKN) Vatten, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019.

Vänern - Hammarösjön
Hammarösjön utgör de inre delarna av Vänern och 
ligger öster om Karlstads tätort. Den ekologiska statusen 
bedöms vara måttlig, vilket delvis beror på påverkan från 
miljögifter i sedimenten som påverkar bottenfaunan. Även 
graden av påverkan inom närområdet medför att den 
ekologiska statusen inte uppnår god status. Den kemiska 
statusen uppnår ej god status. I Hammarösjön mynnar 
flera av Klarälvens ådror, varför den via Kaplandsälven 
bland annat tar emot utsläpp från Karlstads kommunala 
reningsverk. I hamnområdet finns förorenad mark på flera 
platser. 

Kroppkärrssjön/Kroppkärrsbäcken
Kroppkärrssjöns ekologiska status bedöms vara måttlig, 

vilket motiveras av att parametrarna konnektivitet1 i sjöar  
och morfologiskt2 tillstånd i sjöar visar sämre än god sta-
tus. Bedömningen av konnektivitet grundas på att defini-
tiva vandringshinder finns som hindrar fiskar och annan 
vandringsbenägen fauna att röra sig till och från vattenfö-
rekomsten. Parametern Morfologiskt tillstånd redovisar att 
53% av vattenförekomstens närområde (upp till 30 meter 
från strandlinjen) utgörs av brukad mark/anlagda ytor. 
Kroppkärrssjön uppnår ej god kemisk status för kvicksil-
ver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. 

Kroppkärrsbäcken förbinder Kroppkärrssjön med Vänern 
och har ingen egen statusklassning utan ingår som en del i 
Hammarösjön. 

Välsvikstjärnet
Välsvikstjärnet tar emot utsläpp från Hedens sopförbrän-
ningsanläggning och läckage från soptippen vid Heden. 
Välsvikstjärnet är för liten för att bli klassificerad enligt 
vattendirektivet och har därför ej fått egna miljökvali-
tetsnormer, utan ingår som en del i Hammarösjön. 
 
Alsterälven
Längre österut mynnar Alsterälven vars nedre lopp är 
påverkat av jordbruk och för med sig höga fosforhal-

1 Konnektivitet är en kvalitetsfaktor som beskriver möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt 
material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenföre-
komsten till omgivande landområden.

2 Morfologi, i sammanhanget miljökvalitetsnormer för vatten, 
beskriver utformningen av ett vattendrag. Förändringar i vatten-
förekomstens morfologi kan uppstå på grund av att olika sorters 
bebyggelse och anläggningar.

Faktaruta: När det gäller kemisk status klarar ingen av de 57 
ytvattenförekomsterna i Karlstads kommun god kemisk status med 
avseende på kvicksilver. Orsaken till att ingen vattenförekomst kla-
rar god status med avseende för kvicksilver är främst svårvittrande 
berggrund i kombination med ett stort nedfall från luften. De flesta 
sjöar i Sverige har förhöjda halter av kvicksilver.

Fågeltorn östra Alsternäset, vid sydspetsen intill Vänern. 
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ter. Enligt den senaste statusklassningen har Alsterälven 
otillfredsställande ekologisk status baserat på bottenfau-
naundersökningar som tyder på regleringspåverkan och 
viss näringspåverkan. Konnektiviteten har dålig status, 
och allmänna förhållanden (näringsämnen) måttlig status. 
Alsterälven uppnår inte god kemisk status för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar som de flesta sjöar i Sverige har 
förhöjda halter av samt bromerad difenyleter. 

Förslag vattenområden 
• Vattenstatusen ska inte försämras på grund av exploatering
• Naturvärdena ska värnas vid exploatering inom strandskyddat 

område
• Vänerkontakten ska stärkas vid exploateringen av det södra 

bostadsområdet

Kroppkärrssjön.

Tilltänkt plats för brygga och kanske en småbåtshamn. Vänern skym-
tar bakom vassen i förgrunden. Här låg förr en gammal brygga som gick 
långt 

Flygbild över Välsviken med Vänern och Vänerskärgården i fjärran. 
Alstersnäset mot Vänern omgärdas av ett stort och brett vassbälte.
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Jordartskarta, Karlstad kommuns.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Välsviken är stort till yta och höjderna varierar kraftigt 
inom området. Lokalt förekommer branta lutningar. Om-
rådet sluttar från norr till söder. Högsta uppmätta punk-
ten i området ligger på +86.6 meter över havet, platsen 
ligger strax norr om E18 där ett äldre renhållningsverket 
legat. Lägsta punkten är +44.8 meter över havet och är 
uppmätt på Alsternäsets sydöstra sida. Enligt kommunens 
jordartskarta består marken av urberg, berg och tunt jor-
täcke, morän och sand. De skogsbeklädda bergspartierna 
innehåller rikt med mindre och större stenblock  varvat 
med våtmarker som till viss del är utdikade. Berg i dagen 
eller berg med tunt jordtäcke påträffas inom stora delar av 
området. I direkt anslutning till berget förekommer större 
partier med morängrus med inslag av block. Mellan höjd-
ryggarna inom Välsviken består grunden av sedimenterat 
material - sand , lera och svämsand. Ett mindre område 
i anslutning till järnvägen är låglänt och har besvärliga 
grundförhållanden.  

Förslag geotekniska förhållanden
• På grund av stora höjdskillnader i området bör marken utfor-

mas och terrasseras så att slänter och skärningar minimeras. 
Höjderna bör studeras vidare i planläggningen så att trivsam-
ma och trygga miljöer kan utformas.

• Med tanke på att området innehåller mycket berg och bergs-
prängning kommer att ske bör en planering i kommande 
genomförandefas göras så att onödiga transporter av bergsfrak-
ter kan undvikas. Tillfälliga upplag för masshantering kan 
skapas i och med att stora delar inom Välsviken kommer 
exploateras och det kommer behövas bergskross för utfyllning i 
olika områden. Slänt intill Banvaktarvägen, 

ner mot Välsvikens tåghåll-
plats.
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TEKNISKA SYSTEM
VATTEN OCH AVLOPP
Inom området finns ett befintligt ledningssystem för 
vatten och avlopp som försörjer handelsområde samt 
industriområdena i Välsviken. 

Befintlig huvudledning för spillvatten går genom Väl-
sviken längs Välsviksleden och avleder spillvatten från 
tätortens östra delar till Sjöstads reningsverk. 

Dricksvatten från Sörmons vattenverk distribueras via 
huvudledningar genom Karlstads tätort till Välsviken. 
Befintlig huvudvattenledning utmed Sjöstadsvägen och 
Välsviksleden distribuerar vatten idag till Välsviken. 

Förslag vatten och avlopp
• Föreslagen bebyggelse inom FÖP Välsviken kan anslutas till 

befintlig huvudledning för spillvatten som avleder spillvatten 
från tätortens östra delar till Sjöstads reningsverk. Ledningen 
går genom Välsviken och genererar goda anslutningsmöjligheter 
för huvuddelen av föreslagna exploateringsområden.

• De flesta exploateringsområdena i Välsviken kan anslutas till 
befintliga vattenledningar som sträcker sig längs Välsviksleden, 
samt norr om E18 (längs Gustaf  Frödings gata och via grön-
området norr Kroppkärrsmotet). För att exploateringsområde-
na öster om Trollkoneberget ska få vattenförsörjning men också 
för att kunna trygga den framtida vattendistributionen till 
Välsviken men även till Alster, Skattkärr med flera områden, 
måste en ny huvudvattenledning dras från Södra Kroppkärr 
fram till befintlig vattenledning utmed Sjöstadsvägen alternativt 
utmed Välsviksleden. 

• På grund av rådande höjdförhållanden inom exploateringsom-
rådena måste man skapa tre olika tryckzoner inom Välsviken 
for att bebyggelsen ska få acceptabelt tryck i sina vattenledning-
ar. En ny permanent tryckstegringsstation måste byggas vid 
Välsviksleden, ungefär vid den södra GC-tunneln. Därtill ska 
det förberedas for en mobil tryckstegringsstation vid Välsviken 
handelsområde, vid planerad ny rondell for att trygga distribu-
tionen till Kronoparken.

• Befintliga och planerade huvudledningar genom Välsviken 
kommer också att distribuera dricksvatten till Alster, Skatt-
kärr med andra bebyggelse områden öster om Karlstad och 
avleda spillvatten från dessa områden.

Avrinningsområden och dagvattensystem. 
(källa: Välsviken dagvattenutredning, WSP)

DAGVATTEN
Idag finns det ledningssystem genom området som avvatt-
nar befintlig byggnation samt delar av naturmarken inom 
området. Ledningssystemet avvattnar även Kronoparken
som ligger norr om E18. (Se avrinningsområden och 
befintlig dagvattensystem i bilden nedan). Inom området 
finns det idag två dagvattenmagasin, intill handelsområdet 
och vid Löfbergs lila lager. Under E18 och järnvägsban-
ken finns det trummor som är av betydelse för områdets 
avrinning. Området mellan järnvägsbanken och befintligt 
industriområde utgör en lågpunkt som tar emot dagvatten 
från ett stort avrinnigsområde som täcker stora delar av 
Välsviken och Kronoparken. Trummornas kapacitet är 
sannolikt för låg vilket gör att området fungerar som ett 
naturligt dagvattenmagasin.

En stor del av det som utgör naturmark idag kommer 
att tas i anspråk för exploatering. En översiktlig dagvat-
tenutredning har därför tagits fram för området (WSP, 
Välsviken dagvattenutredning, 2017-06-01). I utredningen har 
naturliga avrinningsstråk identifierats och förslag har getts 
på dagvattenhanteringen inom området. 

Föreslagen avrinning efter exploatering.
(källa: Välsviken dagvattenutredning, WSP)
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Utredningen föreslår att nya exploateringsområdena i 
centrala Välsviken påkopplas till befintligt ledningssystem 
för dagvatten efter flödesreglering. Flödesregleringen av 
dagvatten sker med hjälp av nya utjämningsmagasin. 

För exploateringsytorna öster om Södra Kroppkärr och 
strax väster om Alster föreslås att ett nytt ledningssystem 
eller diken anordnas. För att dagvattenflödena ska kunna 
begränsas till befintlig avrinning föreslår utredningen att 
dagvatten leds till nya dagvattenmagasin för utjämning. 

Utredningen föreslår lämpliga platser för dagvattenma-
gasin samt erforderliga magasinsvolymer för de olika 
avrinningsområdena (se bilden intill). Magasinsvolymerna 
kan delas upp på flera mindre magasin och bör ses som 
ett riktmärke. 

Beroende på vilken markanvändning som planeras inom 
ett område så ska lämplig rening av dagvattnet utformas 
innan utsläpp till recipient. Utredningen föreslår att rening 
av dagvatten sker i föreslagna magasin och längs diken i 
området. Mer om recipienterna och förslag på reningsåt-
gärder går att läsa under rubriken Vattenkvalitet för recipient 
och förslag på rening. 

Kontroll av extrem nederbörd har genomförts i utred-
ningen för att lokalisera befintliga lågpunkter inom områ-
det. Vid denna kontroll framkom att det finns delar inom 
området som är känsliga att exploatera utan att säkerställa 
dagvattenhanteringen först. Detta gäller främst området 
vid järnvägsbanken, som fungerar idag som ett naturligt 
dagvattenmagasin. 

Det finns även vissa områden som redan idag är bebygg-
da (till exempel handelsområdet ) har instängda områden 
som riskerar att översvämmas vid ett skyfall. 

Schematisk dagvattenhantering. 
(källa: Välsviken dagvattenutredning, WSP)
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Förslag dagvatten
• Dagvattenflödena ska vid exploatering begränsas till befintlig 

avrinning. 
• Nya utjämningsmagasin ska anläggas inom planområdet. 
• Nya utjämningsmagasin bör placeras i naturliga lågpunkter. 

Förslag på ytor för utjämningsmagasin framgår i Markanvänd-
ningskartan. 

• Erforderligare magasinsvolymer och utformning av dessa 
studeras mer detaljerat i samband med framtagande av nya 
detaljplaner/program inom området. 

• Exploateringsområdena i centrala Välsviken påkopplas till 
befintligt ledningssystem för dagvatten. För övriga exploaterings-
områdena ska nya ledningssystem eller diken byggas.

• Dagvattenhanteringen ska säkerhetsställas innan exploatering-
en av området nedanför järnvägsbanken, då det kan påverka 
järnvägsanläggningen stabilitet. 

• I järnvägsplanen för mötesstationen i Välsviken (Järnvägsplan 
Laxå-Arvika - Mötesstation Välsviken, daterad 2017-09-
29) har det tagits ”höjd ” för detta och befintliga trummor ska 
ersättas med nya trummor med högre kapacitet. Nya dag-
vatten/utjämningsmagasin planeras intill järnvägen i läge ”f ’ 
och o”. Planering för dessa måste samordnas med och utgå från 
förutsättningar för järnvägen. Negativ påverkan på banvallen 
får inte förekomma och detta behöver säkerställas innan hela 
området bebyggs och fler ytor hårdgörs.

• Nya gator samt ledningar föreslås anläggas i lågpunkter för att 
kunna säkerställa en sekundär avledning dvs ytledes avledning 
av dagvatten så att det inte påverkar framtida byggnader.

• Stora delar av området är kraftigt kuperat. Avskärande diken 
föreslås där marken är högre utanför tomtgräns.

• Rening av dagvatten ska ske dels i nya dagvattenmagasin men 
också enligt förslaget i rubriken om ”vattenkvalitet för recipient 
och förslag på rening”, se denna sida. 

Vattenkvalitet för recipient och förslag på rening 
Vilka reningsåtgärder för dagvatten som kan behöva 
vidtas beror dels på föreningens innehåll men också på 
recipients känslighet. I stort sett bör allt dagvatten be-
traktas som förorenat och som nödvändigt att rena innan 
det når recipienten. Karlstads kommun saknar idag en 
dagvattenklassifiering för sina recipienter. Med nuvarande 
kunskap bör dock följande reningsåtgärder vidtas för de 
olika områdena. 

Kroppkärrssjöns har en måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status (se avsnittet om Vattenom-
rådena). Bostadsområdet som planeras öster om Södra 
Kroppkärr samt verksamhetsområdet norr om Kropp-
kärrsmotet (område 1 enligt kartan på sid 72) kommer 
att avleda sitt dagvatten mot Kroppkärrssjön. För att 
inte försämra sjöns nuvarande status/tillstånd ska vid 
nybyggnation användas miljövänliga material. För större 
byggnader som kan finnas inom verksamhetsområden 
bör gröna tak föreskrivas. Dagvatten från alla nya gator 
och parkeringsytor som planeras inom området ska avleds 
via gräsytor eller svackdiken innan avledning till dagvat-
tenledning. Dagvatten bör dessutom fördröjas inom både 
kvartersmark och allmän platsmark. Innan dagvattnet når 
Kroppkärrssjön bör det rinna genom ett meandrande dike 
som mynnar ut i sjön. Som alternativ till meandrande dike 
kan man anlägga sedimentationsdammar i nytt dagvatten-
systemet för att få en bättre avskiljning av fasta förore-
ningar om så erfordras. 

Kroppkärrsbäcken har ingen egen statusklassning, men 
ingår som en del i Hammarösjön. Hammarösjön har en 
måttlig ekologisk status och uppnår inte en god kemisk 
status (se avsnittet om Vattenområdena). Ett nytt exploa-

teringsområde för bostäder, verksamheter/industrier som 
planeras mellan Trollkoneberget och Rävberget (område 
2 enligt kartan sid 72) kommer att avleda sitt dagvatten 
till Kroppkärrsbäcken. För att inte försämra statusen i 
Kroppkärrsbäcken föreslås  även här att man använder 
miljövänliga byggmaterial vid nybyggnation samt  att 
dagvatten från parkeringsytor och gator avleds via gräs-
ytor och svackdiken innan avledning till dagvattenledning. 
Även här förordas det att dagvatten fördröjs inom kvarter-
smark och allmän plats. Finns de ytor där det kan upp-
komma betydande föreningsmängder bör lokala renings-
anläggningar för dagvatten installeras, det kan till exempel 
vara oljeavskiljare för uppställningsplats för större fordon 
etc. 

Välsvikstjärnet har inte heller en egen statusklassning 
och ingår som en del i Hammarösjön. Till Välsvikstjärnet 
kommer dagvatten till viss del från bostadsområdet som 
planeras i östra delar av Välsviken, från verksamhetsom-
rådena som planeras i centrala delar av Välsviken, från 
järnvägsområdet samt från industrimarken som planeras 
norr om järnvägen att avledas (områdena 3 och 4 enligt 
kartan sid 69). För att inte försämra statusen i Kroppkärr-
sbäcken föreslås  även här att man använder miljövänliga 
byggmaterial vid nybyggnation samt att dagvatten från 
parkeringsytor och gator avleds via gräsytor och svack-
diken innan avledning till dagvattenledning. Även här 
förordas det att dagvatten fördröjs inom kvartersmark och 
allmän plats. Innan dagvattnet når Välsvikstjärnet ska det 
rinna genom ett meandrande dike som mynnar ut i tjärnet. 
Som alternativ till meandrande dike kan man anlägga 
sedimentationsdammar i nytt dagvattensystemet för att få 
en bättre avskiljning av fasta föroreningar om så erfordras. 
Finns det ytor där det kan uppkomma betydande fören-
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ingsmängder bör lokala reningsanläggningar för dagvatten 
installeras, det kan till exempel vara oljeavskiljare för 
uppställningsplats för större fordon etc. 

Hammarösjön har en måttlig ekologisk status och uppnår 
inte en god kemisk status (se avsnittet om Vattenområde-
na). Området sydost om järnvägsområdet som reserveras för 
”Ev framtida utveckling för turism och friluftsliv” kommer att 
avleda sitt dagvatten till Hammarösjön/Vänern. För att 
inte försämra statusen i Hammarösjön föreslås att man 
rekommenderar/föreskriver miljövänligt byggmaterial vid 
nybyggnation. Dagvatten från alla nya gator inom området 
ska avledas via gräsytor eller svackdiken innan avledning 
till dagvattenledning. Dagvatten ska fördröjas inom både 
kvartersmark och allmän platsmark.

Alstersälven har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår inte en god kemisk status. Ett större exploa-
teringsområde för bostadsbebyggelse i östra delar av 
Välsviken och ett mindre verksamhetsområde för kon-
tor nordost om E18 (område 5 enligt kartan till höger) 
kommer att avleda sitt dagvatten till Alstersälven. För att 
inte försämra älvens nuvarande status föreslås att  man fö-
reskriver miljövänligt byggmaterial vid nybyggnation. Dag-
vatten från alla nya gator inom området ska avledas via 
gräsytor eller svackdiken innan avledning till dagvatten-
ledning. Dagvatten ska fördröjas inom både kvartersmark 
och allmän platsmark. Innan dagvattnet når Alstersälven 
ska det rinna genom ett meandrande dike som mynnar 
ut i älven. Som alternativ till meandrande dike kan man 
anlägga sedimentationsdammar i nytt dagvattensystemet 
för att få en bättre avskiljning av fasta föroreningar om så 
erfordras.

Avrinningsområden till olika recipienter.

Sedimentationsdammar kan tömmas på sediment när så 
erfordras. Sedimentmassor kan köras till olika miljöanlägg-
ningar, beroende på föroreningshalten. 
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FJÄRRVÄRME OCH EL 
Huvudledningar för fjärrvärme samt elledningar sträcker 
sig längs Välsviksleden och försörjer befintliga verksam-
heter samt handelsområdet i Välsviken. 

Förslag fjärrvärme och el
• Nya fjärrvärmeledningar som ska försörja nya verksamheter 

och bostadsområdena kommer att behövas anläggas inom Väl-
sviken. Planering av nya ledningsstråk för fjärrvärme bör ske i 
samband med framtagande av nya detaljplaner/program inom 
exploateringsytorna. 

• Flera nätstationer kan behöva sättas i området för att klara 
effektbehovet. På sikt bör det planeras för en fördelningsstation 
med tillhörande högspänningsnät och nya kabelförband. 

ENERGI 
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösning-
ar för en hållbar energiförsörjning blir allt viktigare. Nya 
bostadshus samt verksamhets- och kontorsbyggnader bör 
uppfylla höga krav på energieffektivitet. Grönstrukturer 
och mikroklimat kan medföra ett minskat behov av kyla 
i ett framtida varmare klimat. Dessa frågor bör beaktas i 
kommande planarbete. 

TELELEDNINGAR 
Befintliga teleledningar sträcker sig längs Välsviksleden. 

Förslag teleledningar
• Planering av nya ledningsstråk bör ske i samband med framta-

gande av nya detaljplaner/program inom exploateringsytorna. 
• Telebolag och andra ledningsdragande aktörer bör medverka 

när detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledning-
ar i planeringens underlag.

AVFALLSHANTERING
Kraven på avfallshanteringen ökar. Det blir allt viktigare 
att förebygga, minska mängderna avfall, återbruka samt 
återvinna material. Utvecklingen med ökad källsortering, 
producentansvar och större krav på bättre arbetsmiljö har 
påverkat våra bostäder och stadsmiljöer och gjort det mer 
komplicerat för boende att lämna sitt avfall. Tillgänglig-
hetsfrågor blir en allt viktigare aspekt i avfallshanteringen.
Den fysiska planeringen är av stor betydelse för att styra 
beteende i önskad riktning. Enligt Karlstads kommun 
avfallsplan ska avfallshanteringen beaktas vid all ny bebyg-
gelse och större ombyggnationer. Tillgänglighet för alla 
i fråga om närhet till platser där avfall kan källsorteras är 
särskilt viktigt. 

Förslag avfallshantering
• Det ska vara lätt att sopsortera/återvinna i Välsviken och det 

bör finnas goda möjligheter för återbruk och återvinning 
• Återvinningsstation ska placeras centralt i Välsviken helst i 

anslutning till Välsvikens handelsområde. 
• Gemensamma avfalls - och källsorteringslösningar exempelvis 

fastighetsnära insamling bör eftersträvas vid fortsatt planering 
av bostadsområdena. 

• Vid fortsatt planering av bostads- och verksamhetsområden 
ska det planläggas för tillräckligt breda passager och tillräckligt 
stor svängradie, så god tillgänglighet uppnås för breda renhåll-
ningsfordon. 

MASSHANTERING 
Tillfälliga upplag för masshantering kan behöva skapas 
under byggprocessen. Hanteringen av massorna bör ske 
på ett betryggande avstånd från bostäder med tanke på 
buller och damm som det kan innebära när massorna 
krossas. 

Inspirationsbilder hämtade från Boverkets skrift: 
”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”.
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KRAFTLEDNING 
En kraftledningsgata sträcker sig från Heden och vidare 
upp till Kronoparken via Välsviken, strax väster om den 
föreslagna industrimarken. Det är en 130 kV-ledning med 
tre faslinor. Kraftledningen alstrar elektromagnetiska fält 
som är en samverkan mellan de två fälttyperna elektriska 
och magnetiska fält. 

Elektromagnetiska fält kan vara skadliga för människans 
hälsa och därför bör följande principer tillämpas i anslut-
ning till kraftledningen: 

- Att magnetfältet vid bostadsbebyggelse inte överstiger 
referensvärdet 0,2 μT.

- För lågfrekventa elektriska fält bör gränsvärdena
för exponering av allmänheten enligt ENV
50166-1 tillämpas.

En mätning av magnetfält för en 130 kV-ledning på Berg-
vik visar att 0,2 μT nivå nås redan 35 meter från ledning-
en. Avståndet mellan ledningarna och höjden över marken 
har dock betydelse för magnetfältet på marken. 

Erforderliga avstånd till kraftledningen ska därför under-
sökas i kommande planarbete. 

Förslag kraftledning 
• Inga bostäder eller stadigvarande arbetsplats ska placeras inom 

ett erforderligt avstånd från kraftledningen. 
• Erforderligt säkerhetsavstånd till kraftledningen undersöks i 

kommande planarbete. 
• Vid planering av en parallellväg med E18 måste hänsyn 

tas till kraftledningen i området som eventuellt behöver höjas 

Kraftledningsgatan som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom området.

alternativt grävas ned. 
• Karlstads El&Stadsnät AB ges möjlighet att sätta fler nätsta-

tioner i området för att klara effektbehovet
• Vid framtida behov ges möjlighet att sätta upp en fördelnings-

station med tillhörande högspänningsnät och nya kablar från 
mottagningsstationen Karlstads Östra, för att kunna ta över 
delar av området från Heden. 
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STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET

MARKFÖRORENINGAR
Befintligt industriområde söder om Välsviksleden anses 
med stor sannolikhet vara förorenat. Inom Välingen 5 har 
det tidigare funnits ett avfalls- och återvinningsföretag. 
Där finns det nu en ny etablerad verksamhet som tillver-
kar betong.  Inom Välingen 1 finns det en tvätthall, en 
däck- och lastbilsverkstad samt en dieselstation. Området 
har därför pekats ut som ett potentiellt förorenat område 
av länsstyrelsen. Även Välingen 4, där det idag finns ett 
åkeriföretag samt en bilverkstad ses som ett potentiellt 
förorenat område av länsstyrelsen. 

Området för plantskolan och f  d handelsträdgården anses 
också med stor sannolikhet vara förorenad. Här har an-
vändning av bl a bekämpningsmedel och olja förekommit. 
Området har pekats ut av länsstyrelsen som ett potentiellt 
förorenat område, på grund av stor kemikalieanvändning 
och har klassats som riskklass 3 (måttlig risk) av länssty-
relsen. 

Markföroreningar kan även förekomma inom området för 
renhållningsverket, som är beläget söder om E18 inom 
fastigheten Tribunen 1. Det finns vaga uppgifter om att 
masshantering kan ha förekommit inom området. Uppgif-
ter finns även om att Tekniska verken har haft en mass-
hanteringsstation inom fastigheten Välsviken 2:1. Vart 
exakt den har funnit är oklart i dagsläget. 

Inför planerad byggnation för rötgasanläggningen har 
markundersökningar gjorts för naturmarken intill Hedens 
gamla deponiområdet. Markundersökningen visade bl a 

på förhöjda halter av metan främst i anslutning till den 
gamla deponin. Marken i anslutning till järnvägen kan vara 
förorenat med framförallt kreosot från syllar.  

Förslag Markföroreningar 
• Markundersökningar kan behöva genomföras i samband med 

vidare planering i markförorenade områdena 
• Påträffas markföroreningar skall tillsynsmyndigheten kontak-

tas enligt Miljöbalken 10 kap 11§. 
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BULLER FRÅN SPÅR- OCH VÄGTRAFIK 
WSP Akustik har beräknat bullerpåverkan från befintliga 
samt för planerade vägar och för järnvägen i Välsviken. 
Beräkningarna har utförts för 2040 års trafikprognos. I 
rapporten har bullerförordningen SFS 2015:216 med änd-
ringar som börjat gälla från och med 1 juli 2017 tillämpats. 

Enligt förordningen bör buller från väg- och spårtrafik inte överstiga 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 50 dBA ekvivalent ljud-
nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till bostaden. Undantag gäller för en bostad 
om högst 35 kvm. Där gäller i stället att bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Överskrids ekvivalent ljudnivå om 55 DBA bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där ljudnivån 
på 55 dBA ekvivalent inte överskrids vid fasaden, och minst hälften 
av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Utredningen visar att gällande riktvärden för bostads-
byggnader överskrids närmast E18, järnvägen och delvis i 
anslutning till vissa genomfartsgator (se Bullerutredingens 
kartor).

För att kunna bygga bostäder på de bullerutsatta områ-
dena och klara riktvärden enligt förordningen, krävs att 
byggnaderna utformas på ett sådant sätt att en sida skapas 
där ljudnivån understiger 55 dBA ekvivalentnivå och 70 
dBA maximalnivå.

Exempelvis att hälften av boningsrummen orienteras mot 
en bullerdämpad sida eller att det planeras för mindre 
lägenheter (<35 kvm) mot den bullerexponerade sidan. 

För uteplatser i bullerutsatta lägen kan lösningen med en 
gemensam bullerskyddat uteplats tillämpas. 

I utredningen konstateras att även lokalgator inom bo-
stadsområdena kan orsaka buller. Lokalgatorna har inte 
tagits med i beräkningen. Dessa behöver tas med i mer 
detaljerad utredning av området. Dessutom konstateras att 
byggnader närmast vägen kommer till viss del att skärma 
av buller för bakomliggande hus. 

Förslag buller 
• Inom områdena där bullret på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maxi-
mal ljudnivå vid uteplats överskrids, kommer stora krav på 
utformning av bostaden att behöva ställas. Bullersituationen i 
bullerutsatta lägen och utformningen av föreslagen bebyggelse 
bör studeras mer detaljerat vid framtagande av detaljplan och 
bullerreduceransde åtgärder kommer ges som förslag för aktuell 
plats.

Värmlandsbanan passerar genom Välsviken.
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(källa: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
Naturvårdsverket )

(källa: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder, Boverket )

INDUSTRIBULLER 
Förutom buller från spår- och vägtrafik, förekommer även 
industribuller inom området. Både Naturvårdsverket och 
Boverket har riktvärden kring industribuller. 

Nivåerna i tabellen från Naturvårdsverket avser emis-
sionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlo-
kaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och 
andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder 
avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett 
ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 
januari 2015. För bostäder där ett ärende om detaljplan 
eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olä-
genhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. 

Naturvårdsverkets och Boverket riktlinjer framgår i tabellerna 
nedan: 

Karlstads Energi har tagit fram en externbullerutredning 
för deras verksamhet på Heden, som ligger strax söder 
om planområdet. Beräkningarna grundas på emissions-
ljudmätningar samt uppgifter om befintlig verksamhet. 
Beräkningarna avser med vindsförhållanden (vind från 
ljudkällor mot bostäder). Bifogade bullerkartor är beräk-
nade med 360° medvind. 

I de beräkningsfall, där den mobila fliskrossen ingår, ger 
den det högsta bidraget av källorna, vid de närliggande 
bostäderna (se Bullerscenarie, nedan).

Utredningen visar att idag uppfyller samtliga beräknings-
fall Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller 
med god marginal vid befintliga bostäder i norr och i väst. 

Inga av de andra verksamheterna inom planområdet har 
haft krav på sig att ta fram bullerutredningar eftersom 
inga bostäder har funnits i närheten. I kommande planar-
bete kommer man att behöva kartlägga buller även från 
dessa verksamheter.  

Förslag industribuller
• Buller från befintliga och kommande verksamheter behöver 

utredas och bevakas, liksom effekterna av sammanvägt buller i 
kommande planarbete. 

• Vilka riktlinjer som ska tillämpas beror på om det är bostä-
der eller industrier som planeras. Är bostäder redan byggda, är 
det den planerade industrin som behöver anpassas till områdets 
förutsättningar och då är det Naturvårdsverket riktlinjer som 
ska tillämpas. Är det bostäder som planeras nära industri, 
är det bostäderna som behöver anpassas till den ljudmiljö som 
området sedan tidigare är utsatt för och då är det Boverkets 
riktlinjer som ska tillämpas. 

Bullerscenarie 
(källa: Externbullerutredning, Karlstads Energi AB) 
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VIBRATIONER
Vibrationer från järnvägstrafik kan orsaka skador på 
byggnader och ge upphov till störningar och obehag för 
människor. Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna 
fortplantas beror på en rad faktorer. Vibrationerna blir 
kraftigast när tunga godståg passerar över lösa jordar, of-
tast leror. I fasta jordar, till exempel morän, är vibrations-
nivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. 

Störningar till följd av vibrationer kan yttra sig som sömn- 
svårigheter, insomningsproblem, koncentrationsproblem 
eller allmän trötthet. Känseltröskeln när vi störs varierar 
mellan olika individer med ett snittvärde på cirka 0,1-0,3 
mm/s vägd RMS i frekvensområden 10-100 Hz. Forsk-
ning visar att människan är mer känslig för vibrationen 
när vi ligger ner. 

Vibrationer kan påverka byggnader så att skador upp- 
kommer. Det är dock mycket sällsynt att tågvibrationer 
orsakar sprickor eller sättningar på normalt grundlagda 
byggnader.

Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram rikt- 
linjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 
Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritids-
bostäder och vårdlokaler. Riktvärdet är vägledande och 
inte bindande.
Vibrationer från befintlig järnväg i området har inte stud-
erats i denna fördjupning av översiktsplan. 

Förslag vibrationer
• Vibrationsmätning ska föregå planläggning för bostäder och 

vårdlokaler intill järnväg. Riktvärdena bör klaras när ny 
bebyggelse uppförs intill järnväg.

Förslag luftkvalitet
• Till kommande detaljplaneskeden kan det behövas utföras 

spridningsberäkningar av luftkvaliteten avseende NO2, 
PM10 och PM2,5 utefter motorvägen och Välsviksleden. 
Detta för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luft 
inte överskrids.

LUFTKVALITET
För att få en bild av regionala bakgrundnivåerna, påverkan 
från industriell verksamhet inklusive avfallsförbränningen, 
trafik och järnväg har kommunen sedan 1985 bedrivit 
luftövervakning genom analys av metaller i mossa. Analy-
sen har skett vart femte år för ett 30-tal punkter. Senaste 
mätningen gjordes år 2015. Generellt har metallkoncentra-
tioner i mossa minskat i Karlstadsområdet under mätperi-
oden 1985-2015. 

Särskild höga halter för ett flertal metaller har uppmätts 
i två provpunkter strax norr Hedens återvinningscentral. 
Totalt har provtagningen utförts för nio punkter i Väls-
viken. Spridningsanalyser visar att de förhöjda halterna 
sannolikt inte beror på närheten till Hedenverket. Möj-
ligen kan de bero på närheten till återvinningscentralen, 
järnvägen eller Välsvikens industriområde. 

Samförbränningsanläggningen på Heden, belägen sydväst 
om planområdet, bidrar till utsläpp av olika slag, däribland 
tungmetaller, försurande ämnen, dammning samt lukt från 
avfallshantering och slamupplag. I MKB för Hedenverket 
står att MKN för partiklar och kväveoxider till luft inte 
kommer att överskridas enligt gjorda spridningsberäk-
ningar. Det finns planer att bygga en biogasanläggning på 
Heden. I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anges 
att ett rekommenderat skyddsavstånd på 500 meter mellan 
bostäder och en avfallsförbränningsanläggning. Anlägg-
ningen är belägen som närmast cirka 1,5 kilometer från 
föreslagen bostadsbebyggelse. 

Trafiken från framförallt Välsviksleden och E18 innebär 
även det utsläpp av föroreningar till luft, däribland utsläpp 
av koldioxid, metan och dikväveoxid. 
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ÖVERSVÄMNING
Utkanterna av planområdet mot Välsvikstjärnet, Kropp-
kärrssjön och Vänern kan vara utsatta för översvämnings-
risk. Områdena för en eventuell bangård/dubbelspår 
samt en ev ny infart till södra Välsviken hamnar inom 
riskzonen för översvämning. Vid översvämning utsätts 
banvallen för stora påfrestningar och det föreligger en 
risk att banvallen urlakas och raseras när vattenmassorna 
dras tillbaka. Ett resonemang kring detta bör finnas med i 
vidare planering kring järnvägsanläggningen. 

Översvämningsrisker kopplade till skyfall hanteras mer 
under avsnittet om dagvatten. 

Förslag översvämning 
• Bangård, dubbelspåret och den nya infarten som planeras till 

södra Välsviken ska översvämningssäkras. Detta gäller även 
för bebyggelsen som eventuellt kan hamna inom riskzonen för 
översvämning. 
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Enligt riktlinjerna i översiktsplanen rekommenderas 
följande avstånd till transportleder för farligt gods:

0-30 m - det direkta närområdet till leden bör vara be-
byggelsefritt, här ska få personer uppehåller sig i områ-
det. Exempel på markanvändning kan vara ytparkering, 
trafik, odling och tekniska anläggningar

30-70 m - Markanvändningen bör fortsatt starkt 
begränsas. I detta område ska markanvändningen 
utformas så att få personer uppehåller sig i området 
och alltid är i vaket tillstånd. Exempel på tillkommande 
markanvändning kan vara mindre omfattande handels-
verksamhet, industri, bilservice, lager, tekniska anlägg-
ningar och parkering.

70-150 m - De flesta typer markanvändning kan förläg-
gas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är 
sådan markanvändning som omfattar många eller ut-
satta personer. Exempel på tillkommande markanvänd-
ning kan vara bostäder (småhus), handel, centrumfunk-
tioner, kulturverksamhet samt idrottsanläggningar utan 
betydande åskådarplats.

Över 150 m - All övrig verksamhet tillåts utan särskil-
da åtgärder eller analyser, dvs. flerbostadshus, hotell, 
vårdanläggningar, skola samt idrottsanläggningar med 
betydande åskådarplats.

RISKER OCH SÄKERHET 
E18 och Välsviksleden är transportleder för farligt gods. 
På Välsviksleden beräknas ca 220  transporter av farligt 
gods passera varje dygn, framförallt handlar det om trans-
porter till oljehamnen. Farligt gods färdas även på järnvä-
gen. Järnvägen som sträcker sig genom Välsviken utgör 
en del av Värmlandsbanan, tågen utgörs av såväl godståg 
som persontåg. Under 2012 passerade i snitt 23 godståg 
och 44 persontåg förbi Välsviken per dygn. Årligen trans-
porteras i genomsnitt ca 412 000 ton farligt gods. I princip 
allt farligt gods utgörs 98% av brandfarliga vätskor (enligt 
Trafikutredning).

Tänkbara olyckor som kan inträffa på väg är framförallt 
avkörning av farligt godsfordon från trafikled, fordons-
brand och tappad last. Tänkbara olyckor som kan inträffa 
på järnväg är urspårning, sammanstötning, kollision och 
brand, sabotage. 

Förutom farligt godsleder så finns det ett flertal verksam-
heter inom befintligt industriområde i Välsviken, där det 
förekommer sådant hantering av produkter och ämnen 
som kan vålla skada på omgivningen i händelse av olycka. 
Vid planering av markanvändning i anslutning till sådan 
verksamhet bör erforderliga skyddsavstånd och andra 
säkerhetshöjande åtgärder beaktas. 

Skyddsavstånd vid planläggning enligt PBL bör bedömas 
långsiktigt och allsidigt. Detta innebär att man bör se på 
arbetsområdets möjligheter att fungera även när verksam-
heter förändras. Ett skyddsavstånd bör användas för att 
garantera industrin utvecklingsmöjligheter och inte bara 
skydda tillkommande bebyggelse i närheten av arbetsplats-
området. 

Ett skyddsavstånd är inte alltid den viktigaste och mest ef-
fektiva åtgärden som kan vidtas. Det finns andra åtgärder 
som kan vara ännu mera avgörande än utläggandet av ett 
lämpligt skyddsavstånd exempelvis invallning, diken etc. 
Ett lämpligt skyddsavstånd beror på många olika typer 
av faktorer bl a på anläggningens storlek och variation i 
verksamheten samt lokala förutsättningar. Exempelvis om 
det är en bergvägg som skiljer ett bostadsområde från en 
farlig/störig verksamhet kan eventuellt ett mycket kortare 
avstånd accepteras.  

Förslag risker och säkerhet
• Boverkets riktlinjer i ”Bättre plats för boende” och översikts-

planens rekommenderade avstånd till farligt godsleder ska i 
möjligaste mån tillämpas vid exploatering. Om ett rekommen-
derat avstånd inte kan tillgodoses kan en riskutredning behöva 
tas fram i samband med detaljplanearbetet. 

• Från omlastningscentralen till närmaste bebyggelse ska enligt 
Boverkets riktlinjer ett avstånd på 500 meter upprätthållas. 
Med tanke på översvämningsrisken och andra faktorer kan det 
vara svårt att rakt av tillämpa det rekommenderade avståndet. 
Exakt placering av bangården utreds i kommande planarbete. 
Om ett rekommenderat avstånd inte kan tillgodoses ska en 
riskutredning tas fram. 

• Över lag ligger föreslagen bostadsbebyggelse inom planområ-
det på betryggande avstånd från farligt godsleder och de flesta 
riskobjekt som förekommer och planeras inom Välsviken (se 
Riskobjekt och planförslag - kartan). Inom ett avstånd på 150 
meter från järnvägen bör man vara respektive med att tillåta 
sådan markanvändning som kan omfatta många eller utsatta 
personer exempelvis förskola, skola och flerbostadshus. 
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FOLKHÄLSA
Trygghet
De bebyggda områdena i Välsviken är industri- och han-
delsområden samt den infrastruktur som servar området. 
Dessa platser är befolkade främst dagtid. Utöver dessa 
ytor är Välsviken till stor del obebyggt. Under sommar-
månaderna befolkas de västra delarna av Trollkoneberget 
med boende som har sina stugor intill Kroppkärrssjön 
(arrendestugor). Natur- och rekreationsområdena används 
främst dagtid under de ljusa tiderna av året. De storska-
liga byggnaderna och trafiken bidrar idag till att området 
upplevs som otryggt. Dagtid kan trafiken bidra till att 
otrygghet upplevs och kvällstid kan området kännas öde 
och tomt. Handelsområdet har generösa öppettider vilket 
innebär att det rör sig människor i området mellan kl 6.30 
till kl 23.00. Vid mörkrets inbrott kan det dock upplevas 
otryggt att passera förbi industriområdet eller cykla längs 
gång- och cykelbanorna, exempelvis vid järnvägshållplat-
sen, under någon av tunnlarna eller gång- och cykelpassa-
gen under Välsviksleden. 

Vid den fortsatta utbyggnaden av Välsviken kommer om-
rådet kompletteras med bostäder och verksamheter vilket 
innebär att området kommer befolkas och därmed kan 
upplevelsen av trygghet öka. Läs mer om hur detta kan 
ske, i stycket Trygghet under Sociala konsekvenser.

Förslag trygghet
• Trygghet och säkerhetsaspekter ska beaktas vid utformningen 

av det offentliga rummet och trafikmiljöerna.
• För att öka folklivet över dygnet bör utvecklingen gå mot en 

funktionsblandad stad där bostäder, rekreation, handel och 
service blandas inom samma områden och kvarter. 

• Det är att föredra att affärer och publik verksamhet ligger i 
gatuplan med skyltfönster mot gatan. 

• Belysning och god överblickbarhet är viktigt att tänka på i 
planeringen. Mörka platser är inte bra men med god belysning 
kan platser göras mer trygga, dock bör bländande belysning 
undvikas.

Jämställdhet
Jämställdhet tar upp likheter och olikheter mellan könen. 
En vanlig definition är att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. I dokumentet Jämna steg från Boverket, utgi-
vet 2006 kan läsas följande: Jämställdhet är en fråga om 
rättvisa och ska därför genomsyra alla politikområden. 
För den fysiska planeringen innebär det att belysa och 
likställa såväl kvinnors som mäns kunskaper, värderingar 
och önskemål som att kartlägga möjliga konsekvenser. 
Den fysiska planeringen måste underlätta såväl mäns som 
kvinnors vardagsliv så som de ser ut idag. Statistik visar 
att män reser längre och har större tillgång till bil. Kvin-
nor utnyttjar i större utsträckning kollektivtrafik jämfört 
med män. Såväl bostadsort som arbetsmarknadssituation, 
boendeförhållanden och tillgängliga omsorgsformer för 
barn, medför både möjligheter och begränsningar för 
kvinnors och mäns vardagsliv. Det gör även tillgången till 
annan service, liksom vilka kommunikationsalternativ som 
finns att tillgå. Välsviken har god tillgångar till kommu-
nikationer och olika typer av service är god. Vad gäller 
hälso- och sjukvård så finns närmaste sådana anläggningar 
i Kronoparken. 

Förslag jämställdhet 
• En förskola finns inom området och nya ska planeras liksom 

skola för skolbarn. 
• Med de kommande bostadsområdena ska parker, idrottsytor 

och annan kommunal service planeras in. 
• Gång- och cykelstråk, busshållplatser och annat ska planeras 

och  finnas i närheten av bostäder och arbetsplatser. 
• Tanken är att tillgången till olika typer av service och bra 

allmänna kommunikationer ska skapa goda förutsättningar 
för både män och kvinnor att trivas och få ett fungerande 
vardagsliv.

Jämlikhet
Jämlikhet är när alla människor har samma värde och be-
handlas lika. Denna formulering har sitt ursprung i FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter som antogs 1948. 
Den säger att alla människor har rätt att säga vad de tyck-
er, tro på vilken gud de vill och välja vilken partner de vill 
leva med. Jämlikhet är att alla får komma till tals och allas 
röst är lika mycket värda. För att skapa ett sammanhållet 
samhälle/stadsdel behöver människor känna större tillit 
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Barnperspektiv
Att se miljön ur ett barnperspektiv är viktigt när det gäller 
all planering. Ofta är det som är bra för barn även bra för 
övriga grupper i samhället. Ett barnvänligare samhälle 
bör eftersträvas. För barn är avstånd viktiga, det spelar 
roll var lekparken är, och då närheten till den. För att lek 
ska kännas relevant är trygghet en förutsättning. Att barn 
får vistas i miljöer där inte bilar och annan trafik stör är 
viktigt. Miljöer där barn är trygga är ofta även trygga mil-
jöer för föräldrar. Kan både barn och föräldrar trivas och 
ha det bra är ytterligare en effekt vunnen. Korta avstånd 
till lek - och rekreationsområden, förskola och skolor är 
viktiga för att ge barn förutsättningar att själva ta sig dit 
via säkra gång- och cykelvägar. Att kunna leka och röra 
på sig är även viktigt för en god hälsa. Lek är viktig för 
barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barnets 
vardag utvecklar både deras fysisk och tränar deras sociala 
kompetens. Det är genom leken som barnet utvecklar sin 
fantasi och kreativitet och får möjlighet att uttrycka och 
bearbeta sina känslor och tankar. Lek uppstår då barn 
möts. 

Idag blir bebyggelsen allt tätare och då är det viktigt att 
avsätta och behålla tillräckligt stora friytor för barns och 
ungas behov. Bostadsbrist och samhällets krav på effektivt 
utnyttjande av mark gör att konkurrensen om marken 
ökar. 

Välsviken ska erbjuda attraktiva livsmiljöer för barnfamil-
jer. För att attrahera barnfamiljer till alla boendeformer 
och miljöer krävs en trygg och tillgänglig närmiljö som är 
användbar, grönskande och upplevelserik. Utformning av 
bostadsgårdar är särskilt viktiga eftersom de är en bety-
dande del i vardagsmiljön för barnfamiljer. Barnets möj-

till varandra och till samhället. Ett steg i rätt riktning är 
att minska de socioekonomiska skillnaderna och motver-
ka segregation samt olika tillgång till samhällets resurser 
och möjligheter. Grundläggande faktorer för att uppleva 
trygghet och jämställdhet är en bra bostad, en relevant ut-
bildning och ett arbete som passar den enskildes kompe-
tens. Att kunna må bra och kunna påverka sitt liv är också 
viktigt. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor, 
unga och äldre, svenska och utrikesfödda. En del invånare 
upplever ett hårdare samhällsklimat än andra, ev diskrimi-
nering, ökad risk för brott och utsatthet i relationer. Barn 
är en särskilt viktig grupp att uppmärksamma. 

Välsviken har goda utsikter att skapa ett jämlikt samhäl-
le. Med tanke på att en blandad boendesituation är tänkt 
att skapas vilket öppnar upp för ett mer mångfacetterat 
samhälle vad gäller t ex boende. Närhet till skolor och 
universitet möjliggör en god utbildning. Med de sociala 
målpunkter som skapas kan människor träffas i vardagen 
för utbyte av samtal mm.

Förslag jämlikhet 
• Stadsplanering ska bidra till en mer jämlik hälsa och häl-

sofrämjande miljöer i alla stadsdelar.
• Närmiljön kring bostaden ska bidra till trygghet och till 

möjligheter att lära känna sina grannar och får tillit till sin 
omgivning. 

• Utformningen av kvarter och stadsdelar kan bidra till identitet 
i området som de boende kan ta del av och känna sig stolta 
över.

lighet till rörelsefrihet är viktig att beakta. Den naturliga 
skogen i Välsviken bör tas vara på.

Förslag barnperspektiv
• I den kommande detaljplaneringen av bostadsområdena ska 

barnperspektivet beaktas. Att se miljön ur ett barnperspektiv 
är särskilt viktigt när det gäller barns närmiljö. Att se till att 
närmiljön utformas tryggt och säkert är en förutsättning för 
att barnen själva ska kunna utforska den och även kunna ut-
vecklas som individer. Det är vidare viktigt med korta avstånd 
till lek- och rekreationsområden samt till skolor så att barnen 
själva kan ta sig dit via säkra gång- och cykelvägar. 

• De stora trafikbarriärerna i området som utgörs av E18, 
Välsviksleden och järnvägen bör förebyggas med planskilda 
korsningar som utformas på ett tryggt sätt.

• Det är viktigt att planera för mötesplatser i de miljöer där barn 
lever, bor och vistas. 

• Skolskogen som är belägen på Rävberget ska bevaras.
• Det område intill Rävberget som har raviner bör särskilt beak-

tas om det går att åstadkomma något för barn och ungdomar 
i denna miljö. Någon målpunkt åsyftas, (Äventyrsland eller 
liknande).
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FRÅGOR ATT LÖSA I DEN FORTSATTA PLANE-
RINGEN

• Vid eventuell utbyggnad och planläggning av Alster-
näset kommer strandskyddsfrågan att behandlas.

• Artskyddsfrågan kommer att behöver hanteras vidare 
i kommande planering och tillståndsprövning., avse-
ende området söder om järnvägen.

• Prövning enligt gällande lagstiftning kan behövas 
för åtgärder som krävs för utveckling enligt planens 
intentioner. Viktiga frågeställningar som kan behöva 
prövas i senare skeden för den fördjupade översikts-
planen är upphävande av strandskydd och förenlighet 
med bestämmelser i artskyddsförordningen. (eller 
detta stycke som ersätter de två första punkterna...)

• Bullerfrågan kommer att behöva hanteras i komman-
de detaljplanering.

• Det krävs en fortsatt dialog mellan Trafikverket och 
Karlstads kommun för att säkerställa att trummor-
na får rätt kapacitet och dimension med avseende 
på avvattning från FÖP-området. Nya dagvatten/
utjämningsmagasin planeras intill järnvägen i läge ”f ’ 
och ”o. Planering för dessa måste samordnas med 
och utgå från förutsättningar för järnvägen. Negativ 
påverkan på banvallen får inte förekomma och detta 
behöver säkerställas innan hela området bebyggs och 
fler ytor hårdgörs.

• I arbetet har gående och cyklisters möjlighet att korsa 
Välsviksleden diskuterats. Utformning av passager 
kan lösas i kommande detaljplaner, dock bör det 
uppmärksammas att det eventuellt kan bli en konflikt 
mellan en planskildhet för gående och cyklister och 
den dagvattendamm som föreslås mellan Välsviks-
leden och befintligt handelsområde. Behovet av en 

planskild passage ökar då trafiken och de oskyddade 
trafikanterna i området ökar. Då det planeras mycket 
bebyggelse på östra sidan av Välsviksleden så kommer 
troligtvis passagerna över Välsviksleden öka.

UPPFÖLJNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIV-
NING

• Nedanstående miljöaspekter bedöms vara intressanta 
för uppföljning vid genomförandet av den fördjupade 
översiktsplanen:

• Dokumentation av landskapsbildens förändring.
• Uppföljning av förekomsten av de arter i området 

som listat i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 
efter planens genomförande.

• Dokumentation av fornlämningarna och den omgiv-
ning de förekommer i före och efter utbyggnad.

• Allmänhetens tillgång till stränderna
• I vilken grad planförslagets satsningar på kollektivtra-

fike och cykelstråk medför en överföring av trafikslag.
• Kontroll av vattenkvalitet.
• Kontroll av bullernivåer. 
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Lämplig(-a) bild (-er)

PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivning

Tillvägagångssätt
Miljökonsekvenser - samlad bedömning

Sociala konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt plan- och bygglagen (PBL) och förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms alla översiktspla-
ner medföra en betydande miljöpåverkan och ska därför 
miljökonsekvensbeskrivas enligt miljöbalkens regler. Syftet 
med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. MKB:n är inte en del av planen utan utgör ett be-
slutsunderlag för beslut som rör planen. MKB:n redovisas 
därför ofta som ett eget dokument. MKB:n är bland annat 
ett stöd för politikerna vid beslutsfattande, att förstå inne-
börden av de konsekvenser planförslaget får på miljön.

PBL ställer även krav att översiktsplanens konsekvenser 
ska framgå i planhandlingen. Därför redovisas konsekven-
serna även i denna handling men översiktligt. För en full-
ständig redovisning av miljökonsekvenserna av planförsla-
gets genomförande hänvisas till separat dokument, ”MKB 
för fördjupad översiktsplan i Välsviken”. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
En behovsbedömning har gjorts för att svara på frågor 
om hur förslaget för fördjupningen av översiktsplanen 
kommer påverka miljön. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
använt sig av den mall/checklista som normalt används 
vid förfarandet av behovsbedömning av detaljplaner. Med 
denna checklista som grund har stadsbyggnadsförvalt-
ningen haft samråd om miljöbedömningen med kommu-
nens miljöförvaltning, teknik- och fastighetsförvaltning 
samt Karlstads räddningstjänstförbund. Samråd om 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning med Länssty-
relsen ägde rum den 3 november 2014.

MILJÖKONSEKVENSER - SAMLAD BEDÖMNING

Miljöförhållanden i nollalternativ
Nollalternativet innebär att den fördjupade översiktspla-
nen inte genomförs, men att utveckling ändå sker på ett 
normalt sätt fram till prognosåret, som är satt till 2040. 

Samlad bedömning av nollförslaget och plan-
förslaget

Femgradig skala
Denna bedömning utgår från en femgradig skala:
1. Stora eller mycket stora negativa konsekvenser
2. Märkbara negativa konsekvenser
3. Små negativa konsekvenser
4. Inga eller försumbara negativa konsekvenser
5. Positiva konsekvenser

Planen medför små till märkbara negativa konsekvenser 
(3) för natur- och kulturmiljölandskapet medan nollal-
ternativet medför försumbara till små negativa konsekven-
ser. (3-4). 

Jämfört med nollalternativet medför planförslaget att om-
fattande ytor av skogsmark tas i anspråk för bebyggelse 
med bostäder, industri och handel. Trots anpassningar till 
områden med särskilt höga värden får detta konsekvenser 
på natur- och kulturmiljölandskapet då redan beslutad 
exploatering tillkommer.

Planen medför små negativa konsekvenser (3) för hälsa 
och säkerhet. Nollalternativet medför försumbara till 
små negativa konsekvenser (3-4) för hälsa och säkerhet. 
Hälsoeffekter uppstår till exempel till följd av bullerstör-

ningar. Området är bullerstört i nuläget och vid tillkomst 
av bostäder i området är åtgärder för att hålla riktvärden 
för buller i miljöer där människor vistas för att vila och 
återhämting av största vikt. Risker med farligt gods ökar 
med planförslaget och åtgärder för minska dessa risker 
behöver utredas i senare planeringsskede.

Planen medför små till märkbara konsekvenser (2-3) för 
hushållningen med naturresurser. Nollalternativet 
medför försumbara till små negativa konsekvenser (3-4). 
Skillnaden består främst i att planen medför förutsättning-
arna för skogsbruk upphör inom området och att mate-
rialhanteringen blir betydligt mer omfattande i planför-
slaget. Belastningen på recipienterna från dagvatten blir 
också mindre i nollalternativet än i planförslaget.

Planen medför små negativa konsekvenser (3) för kli-
matet vilket är samma som för nollalternativet. Båda 
alternativen medför fortsatt utveckling av extern handel. 
Planförslaget medför att området utvecklas mer samman-
hållet med både handel och bostäder vilket ger underlag 
för satsningar på gång- och cykeltrafik samt kollektiv-
trafik. Detta ger förutsättningar för en omföring mellan 
trafikslag men kräver insatser för att omföringen verkligen 
ska ske.

Översvämningsrisker ökar något med planförslaget då fler 
så kallade instängda områden exploateras. Godsbangården 
planeras i ett område som kan påverkas av översvämning. 
Dessa risker bedöms dock kunna åtgärdas genom rätt 
vald utformning av dagvattensystem och nivåsättningar av 
anläggningar
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SOCIALA KONSEKVENSER
Den sociala hållbarheten har analyserats utifrån den håll-
barhetsmodell som stadsbyggnadsförvaltningen använder 
i syfte att belysa de sociala aspekterna i fysisk planering. 
En fördjupning av översiktsplanen behandlar huvudsak-
ligen den övergripande strukturen och de förutsättningar 
och konsekvenser denna kan ge för olika funktioner och 
kvaliteter i människors livsmiljö. Många frågor av bety-
delse för just det sociala livet får därför utvecklas vidare 
i kommande steg i planeringen, framförallt detaljpla-
neskedet. Enligt modellen studeras och beskrivs följande 
områden:

1. Mångfald 
2. Samvaro/samspel 
3. Vardagsliv 
4. Identitet 
5. Trygghet 
6. Sammanhang 

Mångfald 
I detta stora område planeras det för ca 2000 bostäder. 
Planens inriktning är att bebyggelsen ska vara blandad 
och komplettera det som finns. Tanken är att det ska 
byggas en relativt tät bebyggelse. Det vill säga att mar-
ken kommer att utnyttjas resurseffektivt. Stora ytor av 
värdefull natur bevaras och utgör områdets stora resurs 
för välbefinnande och återhämtning. Medans andra ytor 
bebyggs med bostäder i olika former, småhus, radhus och 
flerbostadshus. Bostadsområdet i östra Välsviken kommer 
domineras av flerbostadshus. På noggrant studerande 
områden kommer det byggas högre hus, uppåt 7-10-12 
våningar. Detta görs dock med beaktande av landskapsbil-
den utifrån bland annat Alsters herrgård och landskaps-

bildskyddet. Upplåtelseformerna för flerbostadshusen 
kommer vara blandade för att göra det möjligt för alla 
att bosätta sig här, det vill säga både bostadsrätter och 
hyresrätter. Det ska erbjudas olika hustyper, bostadsstor-
lekar samt prisnivåer för att möte invånarnas skiftande 
behov och minska segregationen. Karlstads kommun har 
behov av särskilda boenden som det kommer ges plats 
för inom planområdet. Behovet av tillfälliga boenden för 
immigranter och nyanlända kommer säkerligen att bestå 
och i Välsviken bör det även finnas plats för den typen 
av bostäder. Behovet av bostäder är stort i Karlstad för 
alla åldrar. Unga barnfamiljer väljer i allt större utsträck-
ning att bo kvar i staden istället för att som tidigare flytta 

utanför tätorten, där oftast billigare boendeformer finns. 
Det finns en åldrande generation som gärna flyttar från 
sina villor/större lägenheter till mindre, mer bekväma och 
tillgängliga boenden med hiss och så vidare. Närheten till 
Karlstads universitet gör att studenter och anställda inom 
universitetet eller andra arbetsplatser på Kronoparken 
också kan dra nytta av att bosätta sig i Välsviken.

Inspirationsbilder på olika typer av bostäder.

I Välsviken planeras det för bostäder för såväl äldre som yngre.  

Samvaro/samspel
Från en social synpunkt är det viktigt att den fysiska mil-
jön och funktionerna främjar möten och kontakter med 
människor i olika åldrar och bakgrunder. I dagens Välsvi-
ken träffas människor i handelsområdet på arbetsplatserna 
i industriområdet, på tåghållplatsen eller ses längs natur-
stigarna. Det finns få offentliga mötesplatser i området. 
I det utbyggda Välsviken kommer området kompletteras 
med nya stadsdelar där självklara mötespunkter kommer 
uppstå som förskolor, skolor, parker, caféer med mera. 
Här finns även behov av att skapa flera offentliga platser 
- platser för skönhet, föreningsverksamhet och lek, till 
exempel. I kommande planeringsskede bör stort utrym-
me ges för utformning av dessa platser bland annat med 
tanke på tillgänglighet och trygghet. Behovet av trygghet i 
det offentliga rummet ska särskilt beaktas vid gestaltning 
och lokalisering av stråk, platser och bebyggelse. 
De värden som finns i Välsviken idag - handelsområdet 
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och de fina frilufts- och rekreationsområdena drar folk 
från hela Karlstad och även utifrån. Välsvikens utveck-
ling har betydelse för hela kommunens utveckling och de 
värden som skapas blir därmed även en tillgång för hela 
kommunen. Parker och bostadsnära gröna miljöer kom-
pletterar de befintliga naturområdena som bevaras och 
fungerar även som målpunkter, mötesplatser och lockar 
till ett fysiskt aktivt liv.

Vardagsliv
För att få vardagslivet att gå ihop är det viktigt för många 
att avstånden till service, handel och andra funktioner är 
korta. Planeringen av Välsviken innebär en förändring 
av området, från ett handels- och industriområde med 
storskalig struktur till en mer blandad stad med tillskott 
av bostäder (eller bostadsområden) mer serviceinriktade 
verksamheter och fler arbetsplatser. Tanken är att de som 
bosätter sig i Välsviken kommer ha nära till det mesta som 
behövs i livspusslet. Välsviken kommer att kunna erbjuda 
god tillgänglighet till kollektivtrafik. Det planerade Karl-
stadsstråket kommer utgå från Välsvikens järnvägshåll-
plats och därmed erbjuda en god kollektivtrafik. Bostäder 

och annan bebyggelse som kan dra nytta av närheten till 
tåghållplatsen föreslås därför med fördel placeras nära sta-
tionen. Välsviken har goda förutsättningar att bli ett litet 
stationssamhälle där just järnvägshållplatsen kan bli till 
en både nära och attraktiv samlingspunkt och knutpunkt. 
Skolor och förskolor föreslås placeras inom gång- och 
cykelavstånd. Att gå och cykla eller åka kollektivt bör vara 
det självklara valet i Välsviken för att minska biltrafiken. 
Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram i 
området eller mellan olika stadsdelar. Att Välsviken är 
starkt kuperat och omgärdat av barriärer i form av E 18, 
Välsviksleden, den nya parallellvägen med E 18, järnvägen 
med mera gör att detta blir en planeringsutmaning. Dessa 
frågor får behandlas i den kommande planeringen. I 
Välsviken kommer de som flyttar dit ha naturen på gång-
avstånd och med närhet till naturen ökar chansen till ett 
aktivt och hälsosamt liv. De nya stadsdelarna med många 
fina omgivningar kommer troligtvis locka barnfamiljer till 
området och barnperspektivet måste vara centralt vid den 
fortsatta planeringen. Lokaliseringen av förskolor, skolor, 
lekplatser och annan boendeservice spelar roll för hur 
vardagslivet kan fungera för såväl barn, ungdomar, äldre, 
män och kvinnor.

Inspirationsbild cafeliv. (källa: Google)) Välsvikens station idag.

Inspirationsbild - lekpark (källa: Google)

Skidåkning vintertid.
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kommer kompletteras med fler funktioner såsom bo-
städer, arbetsplatser, offentliga rum och andra attraktiva 
mötesplatser. Välsviken kan sägas sakna en egen, riktig 
identitet. Förutom de tre som nyss nämndes, nämligen 
en identitet som handels-, industri eller natur och rekrea-
tionsområde. Här finns en utmaning i det nya områden/
stadsdelar. Tillgångar i området att utgå och bygga vidare 
på är områdets kulturhistoria, som Kroppkärrs gård och 
den verksamhet som bedrivits där liksom dra nytta av 
närheten till Alsters herrgård och den miljön. Banvakts-
stugan och hela järnvägsepoken finns också att utgå från. 
Historik – de många gravfälten på Alsternäset, brytningen 
av sten i Trollkoneberget och de försvarsanordningar som 
finns som minne efter den så kallade beredskapstiden 
(andra världskriget). Framtidens stationssamhälle Välsvi-
ken – dra nytta av de fördelar som finns, att ha tillgång till 
en tågpendlingshållplats. Naturen är en annan stor tillgång 
i området – Trollkoneberget, Rävberget, Kroppkärrssjö-
området och Alsternäset. Den bitvis häftiga och utma-
nande naturen med raviner och Vänerkontakt kan skapa 
spännande miljöer och ge en viss identitet åt området. För 

att kommunicera ut ”Välsviken” och de platser som kan 
bli aktuella, är skyltning viktig. Att göra folk medvetna om 
platser och den eventuella historik som funnits där. Namn 
på vägar, torg och andra platser är också exempel på hur 
man kan jobba in en identitet i ett område. Andra sätt kan 
vara att bygga entréer till områden, genom att lägga vikt 
på hur dessa skapas och kanske bygga in ”en röd tråd” för 
en stadsdel. Genom alléplantering, gemensam armatur, 
parkbänkar och övriga detaljer kan vara viktigt i senare 
planeringsskeden för att sätta ett kännetecken över ett 
område. 

Identitet
Välsviken ligger i Karlstads östra delar och sträcker sig 
från bortersta delarna av Södra Kroppkärrs bostadsom-
råde och Kroppkärrssjön till Alster, 2 km bort. Området 
består av flera delområden med skiftande karaktär och 
innehåll men det är främst handel och industriverksam-
het som dominerar. Karaktären präglas av verksamheter 
som främst pågår under dagtid. Utöver detta så finns fina 
natur- och rekreationsområden -närhet till Vänern och 
Kroppkärrssjön, Frödingleden och Kroppkärrsleden. 
Områdets stora tillgångar till trots– dess goda kommu-
nikationer är samtidigt största orsakerna till de stora 
barriärerna som finns i området. Och då åsyftas fysiska 
barriärer som E 18, Välsviksleden och Värmlandsbanan. 
Till detta så finns även stora fina naturområden som kan 
upplevas vara isolerade. Det finns stora höjdskillnader i 
området med delvis mycket berg som kan försvåra till-
gängligheten och utgör helt klart utmaningar då vägar ska 
planeras. Utformningen av cykelvägar är känslig för stora 
höjdskillnader. För att skapa trygga cykelstråk undviks 
helst släntningar och ramper. Detta sammantaget utgör 
planeringsutmaningar för området. Det nya Välsviken 

Identitetsskapande platser i Välsviken, Frödingleden och Fågeltorn. Kroppkärrs gård Trygghet 
Trygghet är ofta en känsla som uppstår när man upplever 
kontroll över en situation och har förtroende för sin om-
givning. Trygghet kan ha olika innebörd beroende på kön, 
ålder, livserfarenheter och behov. Trygghet uppnås främst 
genom naturligt folkliv, att vi ser varandra och känner igen 
varandra. I det utbyggda Välsviken kommer sociala sam-
manhang att skapas i och med att människor flyttar dit. 

Granngemenskap. 
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I skolor, på arbetsplatser, på busshållplatsen och i fören-
ingslivet uppstår ofta dessa kontakter. För att öka folklivet 
över dygnet bör utvecklingen gå mot en funktionsblandad 
stad där bostäder, rekreation, handel och service blandas 
inom samma områden och kvarter. Offentliga miljöer 
bör planeras så att de upplevs trygga under dygnets alla 
timmar. Att en stad befolkas dag som natt, det motverkar 
att brott och kriminalitet sker. Det är bra att planera för 
platser där mycket folk är ute och rör på sig, till exempel 
offentliga platser som torg och större gågator. Det är 

att föredra att affärer ligger i gatuplan med skyltfönster 
mot gatan. Med ett flertal mindre butiker med variation 
i sitt innehåll, aktiva fasader och med god belysning kan 
en stadsmiljö skapas som bidrar till ökad trygghet. Vissa 
miljöer kan dock upplevas som mer hotade och otrygga 
att vistas i än andra. Det kan vara platser som är eller upp-
levs som öde, mörka och är utom någons uppsikt. Platser 
med mycket klotter, trasiga lampor och så vidare indikerar 

trappor. Därför bör man i planeringssammanhang undvi-
ka parkeringsdäck på botten/markplan i hus, vilket ger ett 
dött intryck. Belysning och god överblickbarhet är viktigt 
att tänka på i planeringen. Även så kallade slutna system 
av gator bör undvikas, istället är det bra när det finnas 
flera vägar/alternativ att ta sig fram (det vill säga inga 
gränder, nischer och återvändsgator). En skogstomt kan 
vara attraktiv under dagen men te sig skrämmande och 
mörk på kvällen. Likaså kan en park med lummigt buska-
ge upplevas skrämmande när det är mörkt. Mörka platser 
är inte bra men med god belysning kan platser göras mer 
trygga, dock bör bländande belysning undvikas. Krön, 
smala gångtunnlar, långa pelargångar och branta smala 
trappor bör också undvikas. Därför är det viktigt var kol-

Inspirationsbilder offentliga platser - affärslokaler i bottenplan och 
sittplats runt träd. 

Platser som inte känns trygga kan uppvägas av god belysning och tydliga 
siktlinjer. En trevlig struktur med väl valda material och växter bidrar till 
tryggare miljöer. 

att ”här kan allting hända” och kan upplevas som obe-
hagliga. Exempel på sådana platser är parkeringsplatser, 
parkeringsgarage, gång- och cykelundergångar eller smala Inspirationsbilder på offentliga miljöer som är lekfull, rogivande och vacker.
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lektivtrafik och gång- och cykelbanor planeras samt hur vi 
ska förflytta oss. Hållplatser för kollektivtrafik bör ha god 
tillgänglighet med korta avstånd, bra skyltning och upple-
vas trivsamma, trygga och inbjudande. Trafikseparering är 
bra men kan ställa till det för tryggheten då undergångar 
blir lösningar och så vidare. Det är även viktigt att det pla-
neras för en vacker miljö som tilltalar människor. Vi har 
behov av en god arkitektur, vackra omgivningar samt lugn 
och ro för att må bra och känna oss trygga. 

Sammanhang 
Att gå och cykla eller åka kollektivt bör vara det självklara 
valet i Välsviken för att minska biltrafiken. Det ska vara 
enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram i området eller 
mellan olika stadsdelar. Att Välsviken är starkt kuperat 
och omgärdat av barriärer i form av E 18, Välsviksleden, 
den nya parallellvägen med E 18, järnvägen med mera gör 
att detta blir en planeringsutmaning. Ett av syftena med 
FÖP Välsviken är att binda ihop Välsviken med intillig-
gande stadsdelar. Välsviken byggs ut med nya gång- och 
cykelvägnät som ska knyta ihop målpunkter, både inom 
Välsviken och till omkringliggande områden. I nordväst 
knyts området ihop med Kronoparken med en ny bro. 
Tanken är också med de nya bostads- och verksamheter-
na i Välsvikens norra delar ska utvecklas och bindas ihop 

med gemensamma målpunkter med Kronoparksborna. 
Kopplingen med en bro i nordöstra planområdet stärker 
kopplingarna mot Kronoparkens villaområde. Ett mer 
varierat bostadsutbud i Välsviken eftersträvas och kan 
eventuellt erbjuda nya boendeformer för de som bor i 
Kronoparken. Med nya bostäder i västra Välsviken, växer 
området ihop med Södra Kroppkärr, på ett naturligt sätt. 
Tankar på att bygga ett gångstråk för en bro/brodäck 

för kulturmiljövård och landskapsbildskyddet för Alster-
dalen mot öster. Alsters utveckling får utredas i ett annat 
sammanhang. Östra Välsviken, planeras medvetet med 
en rejäl buffertzon från Alsters herrgård. Det beror på 
riksintresset för kulturmiljövård och landskapsbildskyddet 
för Alsterdalen. Alsters herrgårds omgivningar planeras 
sålunda ligga kvar i sina omgivningar och inte störas rent 

mellan Kroppkärrssjöns östra strand mot/förbi koloni-
området finns även. På så vis finns även en anslutning mot 
de sydvästra delarna av FÖP-området, till intilliggande 
område. Kopplingen mot Alster är inte så tydlig/stark. 
Området är avgränsat och följer gränsen för riksintresset Exempelbild - bro. 

Inspirationsbilder - blandade boendeformer och miljöer.

Bild till vänster: Vy från ängarna nedanför Alsters herrgård över hag-
marken där kor går och betar ut mot Vänern. Bild till höger: Spång längs 
Frödingleden.

landskapsbildligt. Men det hindrar inte människor/om-
rådena att kunna dra nytta av varandra. Boende i Östra 
Välsviken har närhet till Alsters herrgård/dalgången och 
Alsters herrgård kan få ett ökat antal besökare i och med 
de nya bostadsområdet. I södra Välsviken är kopplingar 
under och över järnvägen viktiga. Den bro som finns intill 
den gamla banvaktarstugan är viktig för Södra Kroppkärr 
och framförallt Alsternäset. Med kommande järnvägspla-
nering med dubbelspår tas bron bort för att möjliggöra 
mötesspår och ersätts på kort sikt med en planskild gång/
cykelväg. På lång sikt är en ny bro, i samma läge som da-
gens bro ligger, en förutsättning för en fortsatt utveckling 
av Alstsernäsets planering. Förhoppningar att återuppbyg-
ga den brygga som en gång funnits på Alstsersnäset finns 
med i planeringstankarna, eventuellt bygga spänger ut i 
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den rikliga vassen för att på så vis tillgängliggöra området 
mot Vänern. 

Slutsats – Sociala Konsekvenser
Planeringen bidrar till att fler bostäder skapas i varieran-
de storlek och boendeform, fler människor kan flytta till 
Karlstad. Planberedskapen ökar även för verksamheter. 
Planeringen förutsätter att kommunikationerna byggs ut 
i området, i FÖP:en tas de övergripande vägnätet upp. I 
planen förbättras även dagens trafiksituation i handelsom-
rådet med nya avfarter och mot och rondeller. Trafiken 
kommer dock öka i området. Den så kallade Parallellvägen 
(vägen parallell, söder om E18) är en förutsättning för den 
fortsatta utbyggnadstakten i planområdet. Den kommer 
även avlasta dagens trafiksituation i handelsområdet. Nya 
gång- och cykelvägar skapas liksom nya vägmot vilka 
kommer vara en fördel för Karlstadsborna. De kultur-
historiska byggnader och spår som identifierats kommer 
finnas kvar och vad gäller stensättningar, skyddsvärn 
och övriga gränsmärken. Dessa kommer tillgängliggöras 
i kommande planering av områdena då dessa bevaras 
och föreslås skyltas upp. Kulturhistorien föreslås även 

”plockas upp” för namngivning av stadsdelar och gatu-
namnsgivning. Med exploateringen av området kommer 
stora skogsområden tas ned och bergspartier oundvikligen 
behöva sprängas bort i området. Nya siluetter och vyer 
blir följden. Det är positivt att mesta delen av Trollkone-
berget kommer bevaras. Större delen av de värdefulla 
delarna på Alsternäset sparas. Planförslaget innebär att 
strandskyddet beaktas. Planförslaget innebär att rekre-
ationsmöjligheterna ökar både vad gäller tillgänglighet 
och mängd aktiviteter i och med att området befolkas 
och området bebyggs med fler målpunkter. Sammantaget 
innebär planförslaget goda förutsättningar för ett hållbart 
resande, bland annat genom den effektiva trafikstrukturen 
med Karlstadsstråket, pendlingshållplatsen för järnväg och 
gång- och cykeltrafik, en tät bebyggelse som föreslås med 
närhet till handelsområdets service och kommande skolor 
i området. Marken som ianspråktas för den kommande 
exploateringen förutsätts nyttjas på ett effektivt sätt för att 
hushålla med marken. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Karlstads kommun har sedan tidigare gjort investeringar i 
befintlig infrastruktur, så som gator, ledningar och övriga 
tekniska system, som nu kan nyttjas. Detta är samhällse-
konomiskt bra för kommunen att bygga vidare på i den 
kommande exploateringen. Den fortsatta exploateringen 
innebär givetvis nya och stora kostnader för kommunen. 
En del av dessa kostnader kommer kommunen få tillbaka 
i och med försäljningen av områdena med tiden. 

Det kan även vara av betydelse att ha en blandning och 
olika typer av bebyggelse och bostadsinnehåll för att 
undvika isolering och utestängning och för att skapa 
anledningar för att vistas på eller besöka en plats. De olika 
områdena knyts samman genom gång- och cykelstråk. 
Även broförslag bidrar på effektiva sätt att länka ihop 
olika områden med varandra. De gröna stråken i områ-
det möjliggör för såväl människor som djur att röra sig i 
grönska genom Välsviken. Värdefulla naturområden ska 
också bevaras och utvecklas för rekreation och biologisk 
mångfald.

Platsen där det legat 
en brygga tidigare, 
vid Alstersnäset.

Inspirationsbild på 
en brygga. (Källa: 
Google).

Välsviken är kuperat. Planeringsutmaningar i området kan handla om 
att skapa sätt att bemästra höjdnivåerna. Trappor och hus på pelare kan 
vara lösningar på en del platser.
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