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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND OCH SYFTE
I Karlstads kommun finns en stor efterfrågan 
på bostads-, industri- och verksamhetsmark 
och sedan en längre tid tillbaka är Välsviken 
utpekat som ett framtida exploateringsområde 
i kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
i uppdrag att ta fram en fördjupning av över-
siktsplanen (FÖP) avseende Välsviken, Figur 1. 
Syftet är att skapa ett planeringsunderlag som 
är aktuellt över en längre tid och som tar upp 
de väsentliga ämnena för en fortsatt god och 
hållbar utveckling av Välsvikens markanvänd-
ning.

Miljöbedömningsprocessen och MKB
Planer och program som kan medföra bety-
dande miljöpåverkan ska miljöbedömas enligt 
miljöbalkens 6 kapitel. Miljöbedömningen är 
en process som syftar till att integrera mil-
jöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas. Samråd med 
myndigheter, särskilt berörda, allmänhet 
och berörda organisationer utgör en del av 
miljöbedömningsprocessen. Miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) är en rapport som 
dokumenterar miljöbedömningsprocessen 
och utgör underlag för beslutsfattare som i en 
samlad bedömning ska ta hänsyn till miljö-, 
ekonomiska och sociala aspekter. 

Avgränsning
Vid upprättandet av en miljökonsekvensbe-
skrivning ska ett prognosår tas fram mot vil-
ket konsekvenserna bedöms. Miljökonsekvens-
beskrivningen använder samma prognosår 
2040 som för den fördjupade översiktsplanen, 
men där det är relevant och möjligt beskrivs 
konsekvenser även över längre tid. 

De alternativ som behandlas i miljökonse-
kvensbeskrivningen är planförslaget och 
nollalternativet. Nollalternativet beskriver en 
utveckling av området fram till prognosåret 
enligt idag kända beslut, men utan genomför-
andet av planen.

Planen bedöms kunna medföra betydande 
miljöpåverkan på följande miljöaspekter:

• Landskapsbild
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Rekreation och friluftsliv
• Hälsa (buller, farligt gods, 

översvämningsrisk)
• Areella näringar
• Materialresurser
• Ytvatten
• Klimat

Figur 1. ▶ Föreslagen markan-
vändning enligt den  

fördjupade översiktsplanen. 

LÄSANVISNING

I Bilaga 2 finns en begreppslista där bland 
annat förkortningar och facktermer förkla-
ras. 
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Välsviken idag
Välsviken är ett bergigt och kuperat landskap 
som består av mycket oexploaterad skog. 
Däremellan ligger bebyggelse av storskalig 
handelskaraktär, lager- och industritomter. 
Området präglas även av infrastrukturen 
med E18, Välsviksleden och Värmlandsbanan. 
Landskapet upplevs splittrat och det är få 
bosatta i området idag. 

Naturmiljön domineras av de tre höjdryggarna 
Trollkoneberget, Rävberget och berget mellan 
handelsområdet och Alster och deras slutt-
ningar ned mot Vänern, Välsviken och Kropp-
kärrssjön. I vissa delar av området finns höga 
natur- och/eller friluftsvärden medan andra 
delar har lägre värde för natur och friluftsliv.

Planområdet innehåller ett flertal olika 
kulturmiljöer som innehåller lämningar eller 
bebyggelse som på olika sätt speglar områ-
dets historia. Området har en lång historia av 
mänsklig närvaro, som sträcker sig ända bak 
till 1500-talet, vilket ett flertal stensättningar 
och gravrösen vittnar om. I öster tangerar 
planområdet mot Alsterdalen och utgör en 
miljö som är utpekat som riksintresse för kul-
turmiljövården.

Norr om planområdet ligger Karlstads största 
stadsdel, Kronoparken, med ungefär 8 000 
invånare. För Kronoparkens invånare är plan-
området ett värdefullt grön- och strövområde. 
Ett välfrekventerat promenadstråk finns också 
mellan Välsviken och Alsters herrgård. De som 
bor i Alster eller Skattkärr, och cyklar till och 

från jobbet i Karlstad, använder den lilla grus-
vägen mellan Välsviken och Alsters herrgård 
som transportled. 

Området är bullerpåverkat på grund av de 
tunga transporter som går på E18 och Väls-
viksleden samt tågtrafiken. 

Effekter och konsekvenser
Planförslagets konsekvenser bedöms mot 
nollalternativet. Bedömningen har skett med 
hjälp av bedömningsgrunder som utgörs av 
nationella, regionala och kommunala mål, be-
varandeprogram samt normer och riktvärden.

Planen medför små till märkbara negativa 
konsekvenser för natur- och kulturmiljöland-
skapet medan nollalternativet medför inga el-
ler försumbara till små negativa konsekvenser. 
Jämfört med nollalternativet medför planför-
slaget att omfattande ytor av skogsmark tas i 
anspråk för bebyggelse med bostäder, industri 
och handel. Trots anpassningar till områden 
med särskilt höga värden får detta konsekven-
ser på natur- och kulturmiljölandskapet. Även 
nollalternativet medför dock negativa konse-
kvenser på natur- och kulturmiljölandskapet 
då redan beslutad exploatering tillkommer. 
Ett nollalternativ förväntas också medföra att 
en del av skogen i området ingår i ett normalt 
skogsbruk med negativa konsekvenser för 
natur- och kulturmiljölandskapets värden. 

Planen medför små negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv medan nollalternati-
vet innebär inga konsekvenser. Planen medför 

begränsade ingrepp i de rekreations- och 
friluftsområden som förekommer i området, 
man kan komma att försvåra tillgängligheten 
till olika områden för allmänheten. Samtidigt 
så tillgängliggör planförslaget nya besöksmål 
och besöksrörelser vid Alstersnäset, där det 
fina läget nära Vänern kan dras nytta av och 
som kan ses som en positiv konsekvens av 
planförslaget.   

Planen medför små negativa konsekvenser för 
hälsa och säkerhet. Nollalternativet medför 
inga eller försumbara till små negativa konse-
kvenser för hälsa och säkerhet. Hälsoeffekter 
uppstår till exempel till följd av bullerstör-
ningar. Planområdet är bullerstört i nuläget 
och vid tillkomst av bostäder är åtgärder för 
att hålla riktvärden för buller i miljöer där 
människor vistas för vila och återhämtning av 
största vikt. Risker med farligt gods ökar med 
planförslaget och åtgärder för att upprätthålla 
en låg risknivå måste utredas i senare plane-
ringsskeden.

Planen medför små till märkbara konsekven-
ser för hushållningen med naturresurser. 
Nollalternativet medför inga eller försumbara 
till små negativa konsekvenser. Skillnaden 
består främst i att planen medför att förutsätt-
ningarna för skogsbruk upphör inom området 
och att materialhanteringen blir betydligt mer 
omfattande i planförslaget. Belastningen på 
recipienterna från dagvatten blir också mindre 
i nollalternativet än i planförslaget.
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Planen medför små negativa konsekvenser för 
klimatpåverkan och klimatanpassning vilket 
är samma som för nollalternativet. Båda alter-
nativen medför fortsatt utveckling av extern 
handel. Planförslaget medför att området 
utvecklas mer sammanhållet med både handel 
och bostäder vilket ger underlag för satsningar 
på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 
Detta ger förutsättningar för en omföring 
mellan trafikslag, men kräver insatser för att 
omföringen verkligen ska ske. Verktyg som 
kommunen lyfter fram för att främja hållbara 
resesätt är mobility management, till exempel 
Grön resplan.

Översvämningsrisker ökar något med plan-
förslaget då fler så kallade instängda områden 
exploateras. Godsbangården planeras i ett 
område som kan påverkas av översvämning. 
Dessa risker bedöms dock kunna åtgärdas ge-
nom rätt utformning av dagvattensystem och 
nivåsättning av anläggningar.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Planen bidrar i högre grad till miljömål som 
behandlar sociala och kulturella värden samt 
god bebyggd miljö, jämfört med miljömål 
som behandlar olika naturmiljöers biologiska 
värden och möjlighet till biologisk produktion. 
Planen bidrar inte till uppfyllelsen av miljömål 
som behandlar klimatpåverkan och påver-
kan på luft- och vatten via utsläpp. Miljök-
valitetsnormerna för luft och vattenkvalitet 
bedöms kunna hållas.

Förslag till åtgärder för att undvika 
eller minska miljöpåverkan
Anläggningar för att underlätta/styra strand-
nära vistelser för de boende bör uppföras. Det 
minskar slitage och risken för störning.

Bebyggelsen på höjden närmast Alsterdalen 
bör anpassas med hänsyn till dalgången och 
dess riksintressanta värden.

Skyltning och ordnade rekreationsmiljöer är 
exempel på åtgärder som kan framhäva och 
tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer.

Instängda områden med översvämningsrisk 
åtgärdas. 

Det finns delar inom planområdet som är 
känsliga att exploatera utan att först säkerstäl-
la dagvattenhanteringen. Om dessa ytor/om-
råden ska tas i anspråk för byggnation så bör 
utredning göras kring vilken påverkan detta 
får vid ett skyfall (30,50 eller 100-års regn), 
varefter åtgärder kan vidtas. 

Miljöuppföljning
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 listas i 
artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 
efter planens genomförande.

• Dokumentation av fornlämningarna och 
den omgivning de förekommer i före och 
efter utbyggnad.

• Allmänhetens tillgång till stränderna.
• I vilken grad planförslagets satsningar på 

kollektivtrafik och cykelstråk medför en 
överföring mellan trafikslag.

• Kontroll av vattenkvalitet.
• Kontroll av bullernivåer.

Fortsatt arbete
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljerings-
grad är vald med hänsyn till planens översikt-
liga nivå och det tidiga skedet av beslutspro-
cessen. Vid detaljplaneläggning avgörs hur 
mark och vatten används inom ett område och 
genom planbestämmelser kan användningen 
regleras. 

Byggnation av allmän väg eller järnväg om-
fattas av en egen planeringsprocess enligt 
väglagen och lagen om byggande av järnväg. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas för 
väg- och järnvägsplaner som bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan.

Prövning enligt gällande lagstiftning kan 
behövas för åtgärder som krävs för utveckling 
enligt planens intentioner. Viktiga frågeställ-
ningar som kan behöva prövas i senare skeden 
för den fördjupade översiktsplanen är upp-
hävande av strandskydd och förenlighet med 
bestämmelser i artskyddsförordningen.
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

I Karlstads kommun finns en stor efterfrågan 
på bostads-, industri- och verksamhetsmark 
och sedan en längre tid tillbaka är Välsviken 
utpekat som ett framtida exploateringsområde 
i kommunen. Välsviken, beläget i östra delen 
av Karlstad, är ett stort område som har ett 
mycket bra läge för etablering av ytterligare 
verksamheter, kontor, handel och bostäder 
med tanke på tillgängligheten till E18, järn-
vägen och Välsviksleden samt närheten till 
industriverksamheterna på Heden, Sjöstad och 
Örsholmen. Närheten till universitetet och 
stadsdelen Kronoparken i norr är också fördel-
aktigt liksom närheten till Vänern, Figur 2.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 
(FÖP) avseende Välsviken inom Karlstads 
kommun. Syftet är att skapa ett planerings-
underlag som är aktuellt över en längre tid 
och som tar upp de väsentliga ämnena för en 
fortsatt god och hållbar utveckling av Välsvi-
kens markanvändning.  För att uppfylla dessa 
kriterier ska planen utgå från begreppen eko-
nomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Inom arbetet med att upprätta FÖP för Välsvi-
ken ska en miljöbedömning av planen göras. 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är den 
skriftliga redovisningen av miljöbedömningen.

1.1 PLANERINGS- 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Geografiskt läge
Välsviken ligger cirka fem kilometer öster om 
Karlstads centrum mellan E18 och Vänern, 
med Kroppkärrssjön i väst och Alsterdalen i 

Figur 2. ▶ Välsviken i Karlstads 
östra del är utpekat som ett fram- 

tida exploateringsområde  
i kommunen. 

öst. Planområdet är cirka 350 hektar stort och 
består av mycket skog och grönpartier med 
inslag av områden med storskalig handel, 
lager- och industritomter. Tunga transporter 
trafikerar området. E18 ligger strax norr om 
Välsvikens handelscentrum och Värmlandsba-
nan återfinns i områdets södra del, Figur 3.
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Trafik
Enligt Trafikverkets senaste mätningar 
från 2015 uppgår trafiken på E18 väster om 
Universitetsmotet till cirka 24 130 fordon per 
årsmedeldygn, varav 12 % utgör tung trafik. 
Andelen tung trafik är något högre på Väls-
viksleden (16–24 %). Öster om Universitets-

motet är årsmedeldygnstrafiken cirka 19 330 
fordon, varav 13 % tung trafik. År 2040 förvän-
tas trafiken ha ökat till cirka 27 000 fordon per 
årsmedeldygn väster om motet och cirka 21 
700 fordon öster därom med bibehållen andel 
tung trafik.

Välsviksleden utgör huvudgatan i områdets 
lokala trafiknät och har enligt kommunens 
trafikmätningar en årsmedeldygnstrafik på 
cirka 6 300 fordon på avsnittet väster om 
Välsviksrondellen. Strax norr om cirkulations-
platsen uppskattas trafikflödet till cirka 14 500 
fordon per dygn (Manuell trafikräkning, 2015). 

I kommunens översiktsplan (Karlstads kom-
mun, 2012) finns det ett förslag på en ny 
sträckning av väg 236. En ny bro planeras mel-
lan Lamberget och Kalvholmen som kopplar 
samman Hammaröleden med Välsviksleden. 
Detta skulle innebära att trafik flyttas över 
från nuvarande Hammaröleden till Välsviksle-
den och ansluter till E18 vid Välsviken. Trafi-
ken på Välsviksleden kommer då att öka med 
cirka 3 000 fordon per årsmedeldygn.

Under högtrafik uppstår det köer på Rävbergs-
gatan (vägen in till handelsområdet) samt 
på Välsviksleden in mot det befintliga han-
delsområdet. Köer uppstår även på den södra 
avfartsrampen från E18 för trafiken som ska 
svänga norrut på Välsviksleden.

Trafikuppgifter för Värmlandsbanan har 
erhållits från Trafikverkets utredning för pla-
nerat mötesspår vid Välsviken (Trafikverket, 
2017). Trafikdata för tågtrafik avser prognosår 
2030 och anger 35 godståg, 10 passagerartåg, 
25 x2000 – tåg och 35 Reginatåg (Tabell 1).

Figur 3. ◀ Planområdet FÖP 
Välsviken.
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Tågtyp Godståg Pass X2 X50-54
Antal tåg 
per dag 35 10 25 35

Medellängd 
(m) 400 150 110 80

Maxlängd 
(m) 950 180 165 110

Hastighet 
(km/h) 100 140 200 160

Dagvattensystem
Marken inom området består främst av sandig 
morän, urberg samt postglacial sand. Längs 
med järnvägen finns inslag av älvsediment 
och längs med E18 mellan avfart Universitets-
motet och Alster finns partier med kärrtorv. 
Generellt är det mycket berg inom området 
och infiltrationsmöjligheterna för dagvatten 
är begränsade.

Karlstads kommun har sedan tidigare inves-
terat i infrastruktur i området för vatten, av-
lopp, dagvatten och fjärrvärme. Det befintliga 
dagvattensystemet avvattnar befintlig bygg-
nation, delar av naturmarken inom området 
samt delar av Kronoparkens bostadsområde. 
I den dagvattenutredning som utförts (WSP, 
2017a) redovisas att det finns trummor under 
E18 och järnvägsbanken som är viktiga för 
områdets avrinning. Idag finns också två dag-
vattenmagasin inom området; ett i kvarteret 
Handlaren (Välsvikens köpcentrum) samt ett 
vid Löfbergs industriområde (norr om Välsvi-
kens hållplats). Recipienter för dagvatten är 

Kroppkärrsjön i väst, Välsvikstjärnet i söder 
samt Vänern i sydost. 

Det finns inga dokumenterade problem med 
dagvatten inom området idag, men det är vik-
tigt att notera att vissa av de delar som redan 
idag är bebyggda har instängda områden där 
det finns en översvämningsrisk, till exempel 
det befintliga handelsområdet samt ytor direkt 
norr om järnvägen, se vidare kapitel 6.5 Klimat-
påverkan.

Figur 4. ▶ Handelsområdet Väls-
viken, från norr.

Handel
Handeln i Karlstad har utvecklats mycket de 
senaste åren främst genom etableringen av 
Ikea vid Bergvik, Mitt i City och Välsvikens 
handelsområde. Karlstads kommun är den 
största inpendlingskommunen i Värmland och 
det förekommer även ett inflöde av köpkraft 
från Norge. 

De större handelsplatserna i kommunen har 
strategiskt orienterat sig efter E18 där det 
största trafikflödet finns, däribland Bergvik, 
Våxnäs och Välsviken. 

Tabell 1. Trafikdata för tågtrafik 2030.  
(X2=x2000, x50-x54=Reginatåg)
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En detaljplan för Välsvikens handelsområ-
de finns upprättad från 2005. Den medger 
byggande av handels- och kontorsändamål. 
Handeln ska främst utgöras av volymhandel, 
men det finns också möjlighet att utnyttja 
byggrätten för en bensinstation. Handelsom-
rådet i Välsviken, som är cirka 16 hektar stort, 
ligger i områdets nordöstra del med entré från 
Välsviksrondellen. 

Reglerade mark- och vattenområden
Gällande planer och program 
I Karlstads kommuns översiktsplan från 2012 
pekar inriktningen på en utveckling av stadens 
centrala delar samt stadens randzoner där 
ökad Väner- och älvkontakt har potential att 
uppnås. För att tydliggöra utbyggnadsordning-
en har utvecklingen delats upp i tre etapper. I 
etapp två ingår Välsviken, som är ett av Karl-
stads ytmässigt största utvecklingsområden, i 
ett område för stadsutveckling. Inom koncep-
tet stadsutveckling avses bland annat ytterli-
gare etablering av handel, verksamheter, lager 
och blandad bebyggelse med koppling till både 
Karlstads universitet och Vänernområdet. 
Värmlandsbanan och närheten till universite-
tet gör även Välsviken intressant för kunskap-
sintensiva företag. 

Inom utredningsområdet förekommer följande 
gällande planer och program, se Figur 5:

• Detaljplan Välsviken 2:1 (2014). 
Ändring genom tillägg av detaljplan för 
handelsområdet Välsviken (2016)

• Detaljplan utvidgning av industrimark 
(rötningsanläggning) 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 

Örsholmen (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 Kroppkärrs-

området (1945).
• Järnvägsplan Laxå-Arvika-Mötesstation 

Välsviken, Trafikverket (2018).
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Figur 5. ◀ Gällande och 
pågående planering i området.
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Pågående planer
• Detaljplan för Södra Kroppkärr 1:21 m.fl. 
• Detaljplan för del av Välsviken vid 

Universitetsmotet.
• Detaljplan för ny bangård i Välsviken.

Riksintressen
Välsviken omfattas av flera riksintressen vars 
värden därför särskilt ska vägas mot värdet av 
att främja ett ändamålsenligt samhällsbyggan-
de. 

Riksintressen inom planområdet är:
• Kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken (Alsterdalen),
• Kommunikationer enligt 3 kap 8 § 

miljöbalken (E18 och Värmlandsbanan),
• Rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 

miljöbalken.

Riksintressen som gränsar till, eller ligger i 
utkanten till planområdet är:

• Yrkesfiske enligt 3 kap 5 §
• Friluftsliv enlig 3 kap 6 § (Vänern med öar 

och stränder).
• Natura 2000-området Kaplansholmen.

Riksintressen inom planområdet framgår av  
Figur 6.

Figur 6. ▶ Riksintressen inom 
planområdet.

Strandskydd
Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa 
vattendrag. Syftet med strandskyddet är 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens tillgång till strandområden och 
samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Strandskydds-
området är normalt 100 meter från strand-
linjen, men länsstyrelsen har möjlighet att 
utvidga området upp till 300 meter om det 
bedöms nödvändigt för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Strandskyddet regleras 
i MB kap 7 § 13-18 h. 

De sydöstra delarna av planområdet (Al-
stersnäset) har ett strandskydd på 300 meter 
då det omfattas av Vänerns utökade strand-
skydd på 200 meter. De västra delarna av plan-
området som gränsar till Kroppkärrssjön,

De västra delarna av planområdet som gränsar 
till Kroppkärrssjön, Välsvikstjärnet samt 
Alstersälven i öster omfattas av 100 meter 
strandskydd. Även för Kroppkärrsbäcken gäl-
ler strandskydd på 100 meter. 

Landskapsbildsskydd
Alsterdalen i öst omfattas av landskapsbild-
sskydd, Figur 6, vilket innebär att det är ett 
område där vissa åtgärder inte får utföras utan 
tillstånd från Länsstyrelsen i Värmlands län. 
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2. MILJÖBEDÖM-
NINGSPROCESSEN
Planer och program som kan medföra bety-
dande miljöpåverkan ska miljöbedömas enligt 
miljöbalkens 6 kapitel. Miljöbedömningen är 
en process som syftar till att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas.

Miljöbedömningen görs i olika moment som 
beskrivs i Figur 7. Samråd med myndigheter, 
särskilt berörda, allmänhet och berörda orga-
nisationer utgör en del av miljöbedömnings-
processen och kan påverka samtliga moment. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är en 
rapport som dokumenterar miljöbedömnings-
processen. 

BEHOVSBEDÖMNING
klargörande av om MKB 
behövs eller inte.

AVGRÄNSNING
Identifiering av miljöaspekter
Identifiering av miljöpåver-
kans utbredning i tid och 
rum.

ALTERNATIV
Identifiering av nollalternativ.
Identifiering av alternativ.

NULÄGESBESKRIVNING
Framtagande av kunskaps-
underlag.

MILJÖKONSEKVENSER
Identifiering, beskrivning och 
bedömning av effekter.

SKADEFÖREBYGGANDE 
ÅTGÄRDER
Åtgärder för att undvika eller 
lindra negativ miljöpåverkan.

MILJÖUPPFÖLJNING
Erfarenhetsåterföring genom 
uppföljning av planens bety-
dande miljöpåverkan.

SAMRÅD

SAMRÅD

SAMRÅD

3. BEHOVS- 
BEDÖMNING
För att avgöra om en plan ska miljöbedömas 
görs en behovsbedömning. Denna ska iden-
tifiera planens betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen är genomförd av Karl-
stads kommun och har gjorts med hjälp av en 
checklista. Samråd kring behovsbedömningen 
har skett internt inom kommunen 2015-02-
17 och 2015-03-02 samt med Länsstyrelsen i 
Värmlands län 2015-03-11. 

Figur 7. ▶ Figuren visar miljöbe-
dömningens olika moment. 
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4. AVGRÄNSNING AV MKB

Avgränsningen av MKB:n syftar till att identifiera planförslagets betydande miljöpåverkan och bidra till att miljökonsekvensbeskrivningen be-
handlar områden som bedöms vara särskilt viktiga. Avgränsningen behandlar vilka miljöaspekter som planen kan medföra betydande miljöpåver-
kan för, var den betydande miljöpåverkan uppstår och när i tiden den uppstår.

4.1 GEOGRAFISK  
AVGRÄNSNING
Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska 
avgränsning styrs av miljöeffekternas influ-
ensområde vilka kan vara större än planom-
rådet. Planområdet utgörs av ett cirka 350 
hektar stort område i Karlstads östra delar 
– med E18 i norr, Alster i öst, Kroppkärrssjön i 
väst och Vänern i syd.

Exempel på miljöeffekter som har ett större 
influensområde än planområdet är luftförore-
ningar, buller och vattenburna föroreningar. 
Inriktningen är att beskriva konsekvenserna 
av planen där de uppstår.

4.2 AVGRÄNSNING I TID
Vid upprättandet av en miljökonsekvens-
beskrivning ska ett prognosår tas fram mot 
vilket konsekvenserna bedöms. Prognosåret 
får inte vara för långt i framtiden då det kan 
medföra alltför osäkra bedömningar. Karlstads 
kommun har valt att sätta prognosåret för den 
fördjupade översiktsplanen till år 2040, vilket 
är samma tidshorisont som för Välsvikens 
handelsutredning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen använder sam-
ma prognosår 2040, men där det är relevant 
och möjligt beskrivs konsekvenser även över 
längre tid. 

4.3 AVGRÄNSNING I SAK
Arbetet med nulägesbeskrivningen som 
redovisas i kapitel 7 och inhämtningen av 
kunskapsunderlag i samband med den, kan 
medföra att ytterligare miljöaspekter behö-
ver tas med och att andra kan avskrivas. De 
samråd som kommer att hållas som ett led i 
planeringsprocessen kan även de komma att 
påverka den slutliga avgränsningen.

Den avgränsning som gäller för miljökonse-
kvensbeskrivningen tillhörande utställnings-
handlingen av den fördjupade översiktsplanen 
redovisas i Tabell 2 nedan.
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Miljöaspekt Motiv för avgränsning Behandlas i MKB

Riksintressen FÖP överlappar ett riksintresse för kulturmiljövård och 
landskapsbildsskydd i öst.
Vänern med öar och stränder omfattas av riksintresse 
för rörligt friluftsliv.

Ja

Landskapsbild Alsterdalen i öst omfattas av landskapsbildsskydd. 
Stor andel skog kommer att försvinna.

Ja

Naturmiljö Ianspråktagande av stor areal naturmark till förmån för 
ytterligare industri och etablering av bostäder. 
Påverkan på förekomst av naturvårdsarter
Risk för att biotoper och värdefulla miljöer försvinner 
från området.
Skogen inom utredningsområdet är FSC-certifierad 
(Forest Stewardship Council) och kriterier finns för änd-
rad markanvändning.

Ja

Kulturmiljö Gravar, stensättningar och andra kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer och byggnader finns inom området.
Ett antal fornlämningar finns inom planområdet. 
I öster överlappar FÖP ett riksintresse för kulturmiljö-
vård.

Ja 

Vattenmiljö Naturmark kommer att ersättas av stor andel hårdgjor-
da ytor vilket medför ökad mängd dagvatten. 
Ny bebyggelse med ökad befolkning har betydelse för 
möjligheter till vattenförsörjning. 

Ja

Rekreation och 
friluftsliv

Hela planområdet är av riksintresse för rörligt friluftsliv 
enligt 4 kap. 2§ MB (Vänern med öar och strandområ-
den).
Planområdet hyser flertalet rekreationsområden, 
däribland Trollkoneberget, Rävberget och Frödingliden 
- Alsersnäset.

Ja

Farligt gods Planområdet hyser flertalet rekreationsområden, 
däribland Trollkoneberget, Rävberget och Frödingliden 
- Alsersnäset.

Ja

Buller Planområdet är redan i dagsläget bullerutsatt från 
Värmlandsbanan och E18. Befintlig industri bidrar till 
buller.

Ja

Tabell 2. ▶ Avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen.
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Miljöaspekt Motiv för avgränsning Behandlas i MKB

Förorenad mark Inom planområdet finns potentiellt förorenade områ-
den med låg – måttlig risk. Hantering av dessa bedöms 
kunna behandlas i tillräcklig omfattning i planbeskriv-
ningen. 

Nej, men en nuläge-
sanalys redovisas i 
kapitel 6. Frågan be-
döms inte behöva 
belysas ytterligare i 
MKB.

Elektromagne-
tiska fält

En kraftledningsgata sträcker sig inom utredningsom-
rådet i väst. Det är en 130 kV-ledning med tre faslinor. 
Hänsyn tas till den befintliga ledningen i området.

Nej, men en nuläge-
sanalys redovisas i 
kapitel 6. Frågan be-
döms inte behöva 
belysas ytterligare i 
MKB.

Luftkvalitet Den fördjupade översiktsplanen omfattas av ny bebyg-
gelse och ändrade trafikförhållanden.
Utsläpp från Hedenverket överskrider inte satta miljök-
valitetsnormer vad gäller partiklar och kväveoxider. Ett 
genomförande av kommunens planerade biogasan-
läggning på Heden kan eventuellt medföra luktstör-
ningar, men är i sig inte hälsofarlig.
Verksamheter som föranleder miljöövervakning före-
kommer i området.

Ja

Hushållning med 
naturresurser
- Areella näringar
- Materialresurser

Den fördjupade översiktsplanen medför ändrad mark-
användning genom exploatering.
Kommunalt skogsbruk påverkas.

Ja

Klimatpåverkan 
och klimatanpass-
ning

Ökad konsumtion i och med utökad livsmedelshandel.
Förväntad trafikökning medför ökade utsläpp av kli-
matgaser.
Översvämningsrisker i områdets södra del och ett 
förändrat framtida klimat kan ha betydelse för var 
nybebyggelse bör lokaliseras.

Ja

Social miljö Ökad livsmedelshandel i området kan eventuellt ha 
påverkan på närområdets affärer, bl.a. på Kronoparken 
och övriga Karlstad.

Ja

Tabell 2 forts. ◀ Avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen.
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5. ALTERNATIV

Enligt miljöbalkens bestämmelser om mil-
jökonsekvensbeskrivningar för planer och 
program ska rimliga alternativ med hänsyn till 
planens eller programmets syfte och geo-
grafiska räckvidd identifieras, beskrivas och 
bedömas. Den fördjupade översiktsplanen har 
föregåtts av antagandet av översiktsplanen för 
Karlstads kommun. Välsviken utgör ett av de 
områden som i enlighet med översiktsplanen 
prioriteras för utveckling. Identifiering, be-
skrivning och bedömning av alternativ anses 
därmed vara gjord i det tidigare skedet. Place-
ringen av godsbangården i Välsviken har varit 
ett viktigt skäl till att prioritera just Välsviken 
för utveckling. Även godsbangården är utredd 
i flera föregående planeringsprocesser. Loka-
liseringen har även studerats av Trafikverket 
genom en så kallad åtgärdsvalsstudie.

MKB för den fördjupade översiktsplanen för 
Välsviken behandlar mot bakgrund av ovan-
stående endast nollalternativet och planför-
slaget. I det här kapitlet beskrivs kortfattat 
tidigare alternativa utbyggnadsområden och 
alternativa placeringar av godsbangården en-
ligt kommunens översiktsplan och Trafikver-
kets åtgärdsvalsstudie. Därefter redovisas 
nollalternativ och planförslag.

5.1 ALTERNATIV I TIDIGARE 
PLANERINGSSKEDEN

Alternativa utbyggnadsområden
I översiktsplanen redovisas fastställda stads-
byggnadsprinciper samt en planeringsinrikt-
ning vilket har utmynnat i utpekandet av ett 
antal utbyggnadsområden, däribland Välsvi-
ken.

Inför prioriteringen av utbyggnadsinriktning-
en i översiktsplanen gjordes en bedömning om 
hur varje potentiellt stadsutvecklingsområde 
uppfyller översiktsplanens inriktningsmål. 
Översiktsplanen redovisar en planeringsinrikt-
ning för Karlstads centrala delar samt stadens 
randzoner utifrån stadsbyggnadsprinciperna, 
vars mål är att öka närheten till Vänern och 
Klarälven,  förädla och förtäta staden med 
fortsatt god tillgång till grönområden samt att 
genom god planering ta hänsyn till de över-
svämningsrisker Karlstad i framtiden kan stå 
inför. Den aktuella lokaliseringen på Välsviken 
bedöms utifrån översiktsplanens planerings-
inriktning vara lämplig på grund av områdets 
storskaliga industri- och handelskaraktär med 
brist på bostäder, det fördelaktiga läget vid 
Vänern, närheten till universitetet, Värm-
landsbanan, E18 samt Välsviksleden.

Utifrån de potentiella stadsutvecklingsområ-
dena har en utbyggnadsinriktning om tre olika 
etapper föreslagits. Etapp 1 utgörs av områden 
där det föreligger ett stort behov och där inga 
särskilda konflikter bedöms hindra exploa-
teringen, däribland Norra Stockfallet och de 
återstående delarna av Inre hamn. Etapp 2 
fortsätter förtätningen av staden och utgörs av 
områden där det finns återstående frågor att 
lösa innan någon exploatering kan ske. Slutli-
gen anges i etapp 3 framtida önskade utbygg-
nader. Det är i etapp 2 Välsviken prioriteras, 
men även Jakobsberg och Eriksberg. 

Alternativ placering av godsbangår-
den
Den planerade godsbangården bör ligga inom 
rimligt avstånd till järnvägsspåre.Bland de 
olika lokaliseringsalternativ som identifierats 
av Trafikverket förordas bland annat Väls-
viken, Lamberget, Våxnäs, Herrhagen och 
Skoghall som tänkbara lokaliseringar (Karl-
stads kommun, 2012). Herrhagen tillsammans 
med Karlstads östra delar framkom som ett 
kortsiktigt alternativ i och med risken för 
buller och farligt gods. Våxnäs valdes bort med 
hänsyn till den nuvarande markanvändningen 
i området. 
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Alternativa lokaliseringar har senare studerats 
och utretts för godsbangården (Trafikver-
ket, 2013), däribland Välsviken, Vålberg, Kil, 
Ilanda, Kristinehamn, Molkom, Skoghall och 
Grums. Välsviken har bedömts som mest 
lämplig. I ett större perspektiv är förutsätt-
ningar för växling mycket goda i Välsviken 
då en stor del av det flödande godset har start 
eller målpunkt i Karlstad samtidigt som det 
finns bra kommunikationer i området. 

5.2 ALTERNATIV I MKB FÖR 
FÖP VÄLSVIKEN

Nollalternativet
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning alltid innehålla en beskrivning 
av miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om en plan inte genomförs – ett så 
kallat nollalternativ. Nollalternativet är såle-
des ett jämförelsealternativ som ska beskriva 
den framtida utvecklingen av området om 
planförslaget inte genomförs och ska inte för-
växlas med ett nuläge, även om de vid somliga 
tillfällen kan vara lika till innehållet. 

Nollalternativet innebär att den fördjupade 
översiktsplanen inte genomförs, men att ut-
veckling ändå sker på ett normalt sätt fram till 

prognosåret.  Förändringar kan till exempel 
vara förväntade trafikökningar på E18 samt 
redan beslutade om- och tillbyggnader på 
omkringliggande vägnät eller genomförandet 
av redan antagna detaljplaner. 

Flertalet detaljplaner finns för området och 
förändringar som är aktuella i ett nollalter-
nativ är verksamheter för industri, lager och 
kontor inom kvarteret Handlaren och Säljaren 
samt kvarteret Välingen som sedan tidigare 
är detaljplanelagd för industriverksamhet. Ett 
område norr om järnvägen är reserverat för 
industristickspår och serviceväg. En detaljplan 
för Välsvikens handelsområde finns upprättad 
från 2005, vilken möjliggör för byggande av 31 
000 kvm BTA för handels- och kontorsända-
mål. Handeln ska främst utgöras av volymhan-
del, men byggrätt för etablering av en bensin-
station är också möjlig att utnyttja. 

Inom Hedenområdet finns en antagen de-
taljplan som avser att skapa mer byggbar 
industrimark för att möjliggöra etablering av 
en rötningsanläggning för organiskt avfall. En 
stor del av området är sedan tidigare planlagd 
som naturmark och en liten del i väster är re-
serverat för kraftledning.  Även en gång- och 
cykelväg ska anordnas längs Hedvägen och 
norrut mot Kroppkärrsbacken.

Kvarteret Estraden och Tribunen (tidigare 
stadsplaner) är detaljplanelagda för industri-
ändamål och stadsplanen för Kronoparken 
(idrottsområde m.m.) är redan detaljplanelagd 
för park eller plantering samt idrottsområde.

Den pågående klimatförändringen är också 
en del av nollalternativet. Det är svårt att 
förutsäga hur ett framtida klimat kommer att 
bli lokalt, dock kan man komma att räkna med 
högre översvämningsrisker. 

Planförslaget
Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera 
olika användningssätt som blandas inom 
planområdet, Figur 8. Handel och verksamhe-
ter utgör den huvudsakliga användningen i de 
centrala delarna av Välsviken. 

Bostäder föreslås främst i områdets västra del i 
direkt anslutning till Kroppkärr och i områ-
dets östra del där attraktiva bostadsmiljöer 
kan skapas nära Alstersdalen och med möj-
lighet till utsikt över Vänern. Inom områden 
för bostäder planeras för ytor för skola och 
barnomsorg liksom ytor för parker och lek-
platser. Totalt planeras för cirka 1700 bostäder 
i området.

Längs E18 finns attraktiv mark som föreslås 
användas för verksamheter och handel. Delen 
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norr om E18 bör i första hand reserveras för 
verksamheter som kan ha nytta av ett skyltlä-
ge och närhet till universitetet. 

Längs järnvägen finns mark avsedd för en ny 
bangård och verksamheter kopplat till järn-
vägen som tex depåer för kollektivtrafik och 
omlastning mellan tåg och bil.

Planförslaget omfattar 10 delområden, se Figur 
8, och beskrivs mer utförligt i planbeskriv-
ningen (FÖP Välsviken, 2019).

Till följd av den nya exploateringen kommer 
även infrastrukturen i området att förändras. 
Nya vägar kommer anläggas inom området 
och några av korsningspunkterna kommer att 
förändras för att klara av den ökade mängden 
trafik som exploateringen i området kommer 
att ge upphov till.

a. Korsningspunkten ramp E18 södra 
avfarten/Välsviksleden byggs om till en 
cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen 
föreslås ha två inkommande körfält i 
varje tillfart. 

b. Korsningspunkten Östra infarten/Som-
margatan (söder om Kroppkärrsmotet) 
utformas som en cirkulationsplats. 

c. Korsningspunkten ramp E18 norra av-
farten/Sommargatan (norr om Kropp-
kärrsmotet) utformas som en cirkula-
tionsplats. 

d. En förlängning av Rävbergsgatan (som 
idag slutar i handelsområdet) till Kropp-
kärrsmotet.  

e. En ny bilanslutning från Kronoparken 
till den nya vägen mellan Kroppkärr-
smotet och Välsviken (d.) som sedan 
fortsätter söderut till Välsviksleden. 

f. En ny väg mellan den nya cirkulations-
platsen på Välsviksleden  (a.) och Lant-
mannavägen.

Utformningsalternativ av plan- 
förslaget
Under arbetet med FÖP Välsviken har ut-
formningen bearbetats vid ett flertal tillfällen 
med utgångspunkt i det parallella arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningen samt 
utifrån synpunkter och information som har 
inkommit under samrådsskedet och yttranden 
som inkommit under utställningstiden. Detta 
har medfört anpassningar av förslaget för 
att mildra och hantera miljökonsekvenserna 
på ett bra sätt samtidigt som målsättningen 
med utvecklingen av området uppnås. I detta 
avsnitt redogörs för de förändringar i plan-
förslagets utformning som hittills genomförts 
under planprocessen. Nästa steg i processen är 
godkännande av antagandehandlingen avse-
ende FÖP Välsviken med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning.

Bebyggelseområden
Delområdena framgår av Figur 8.

Delområde 1 Kroppkärrs gård – Bebyggelsen 
har efter utställning begränsats från cirka 170 
bostäder till cirka 120 bostäder och därmed 
minskat intrånget söderut och mot Trollkone-
berget.

Delområde 2 Välsviken norr – Området har 
efter samrådsskedet begränsats i dess östra 
utsträckning. Den västligaste delen även fått 
kontor och verksamheter på markanvänd-
ningskartan, bara kontor sedan tidigare. Ingen 
förändring har skett efter utställningstiden.

Delområde 3 Välsviken öst – Ingen föränd-
ring.

Delområde 4 Gustaf Frödings gata - Områ-
det har efter samrådsskedet begränsats i dess 
östra utsträckning. Ingen förändring har skett 
efter utställningstiden.

Delområde 5 Välsviken väst – I samråds-
handlingen föreslogs området planläggas som 
industrimark, men planeras nu för bebyggelse 
med verksamheter och bostäder. Stråk har 
öppnats upp mellan de bebyggda områdena i 
väst-östlig riktning för att minska barriäref-
fekten den vägen. Ingen förändring har skett 
efter utställningstiden.

Delområde 6 Alstersberget – Efter sam-
rådsskedet har området begränsats till ytan 
västerut för att ge större marginal mot det kul-
turhistoriskt intressanta området vid Alsters 
Herrgård. Samtidigt förtätas bebyggelsen och 
planeras för cirka 1100 bostäder istället för 
700. Ingen förändring har skett efter utställ-
ningstiden.

Delområde 7 Välsviken bangård – Marginel-
la förändringar i områdets utbredning. Tra-
fikverkets påbörjade process med att upprätta 
en järnvägsplan för mötesspår har bidragit 
med mer detaljerad kunskap om den planera-
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de utformningen. Efter utställningstiden har 
Trafikverkets järnvägsplan antagits (Järnvägs-
plan Laxå-Arvika - Mötesstation Välsviken, 
2018).

Delområde 8 Alstersnäset - Efter sam-
rådsskedet har bebyggelse med bostäder på 
Alstersnäset helt utelämnats med hänsyn till 
bullernivåer från Hedenverken. Efter utställ-
ningstiden har delområdet fördubblats (från 
11 hektar till dagens cirka 20 hektar), men 
med en annan inriktning mot turism och 
friluftsliv. En mindre del av området anges 
som utredningsområde för framtida utveck-
ling med verksamhet som kan dra nytta av det 
fina läget nära Vänern och med kopplingen till 
goda kommunikationer. En utveckling efter 
naturens, friluftslivets och fornlämningarna 
i områdets förutsättningar är intressant för 
inriktning mot nya besöksmål och rörelser, så 
som bryggor och ett Naturum.

Delområde 9 Trollkoneberget – Efter sam-
rådsskedet har ny bebyggelse med bostäder 
(begränsats till den nordligaste delen ) uteläm-
nats ur planförslaget med hänsyn till befintlig 
fritidshusbebyggelse och bullernivåer från 
Hedenverken. De befintliga fritidshusen ska 
behållas och bevaras så som det är idag. Ingen 
förändring har skett efter utställningstiden.

Delområde 10 Kroppkärrs gård – Bebyggelse 
med bostäder vid Kroppkärrs gård har efter 
samrådsskedet utelämnats ur planförslaget. 
Planen anger utvecklingsmöjligheter på sikt 
med t.ex. caféverksamhet kopplat till områ-

dets vandringsleder och promenadstråk. Ingen 
förändring har skett efter utställningstiden.

Delområde 11 Kroppkärrsmotet – Delområ-
de 11 är borttaget från planområdet och ses 
inte längre som aktuellt för verksamheter.

Delområde 12 Rävberget – Planerad bebyg-
gelse för bostäder på Rävberget har utgått 
helt efter utställningstiden. Området planeras 
istället som natur och områdets kvaliteter för 
rekreation och friluftsliv, däribland skolsko-
gen, lämnas orört. 

Infrastruktur
Samrådskede 
Infrastrukturen har anpassats i förhållande 
till förändringarna av bebyggelseområdena 
som beskrivs ovan, vilket innebär att tidigare 
planerade lokalvägar på Trollkoneberget och 
Alstersnäset inte genomförs.

Utformningen på parallellgatan till E18 mellan 
handelsområdet och Kroppkärrsmotet har 
ändrats i dess anslutning till handelsområdet. 
Vägen anpassades också i ett tidigt skede för 
att minska intrånget i skolskogen vid Rävber-
get. Vägen är fortfarande i planeringsstadiet.

En ändring som tillkommit efter utställnings-
tiden är in/utfarten mot Välsviksleden, söder 
om handelsområdet. Den tillkom på kom-
munens initiativ och har inget med inkomna 
synpunkter att göra.

Grönstruktur
Samrådskede 
Grönstrukturen i planområdet har förbättrats 
i och med att bostadsbebyggelse på Alstersnä-
set valts bort och att det i nya förslaget finns 
tydligare gröna stråk i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning genom planområdet.

Efter utställningstiden har bostäder på Räv-
berget utgått. Området planeras istället som 
natur och områdets kvaliteter för rekreation 
och friluftsliv, däribland skolskogen, lämnas 
orört.
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Figur 8. ◀ Föreslagen markan-
vändning enligt den fördjupade 
översiktsplanen.  

6. NULÄGESBESKRIVNING

Nulägesbeskrivningen i MKB syftar till att 
inhämta kunskapsunderlag för att kunna 
bedöma den miljöpåverkan som en plan kan 
medföra. Nulägesbeskrivningen utgör även 
ett möjligt referensläge som kan användas vid 
uppföljning av planens effekter och konse-
kvenser.

6.1 NATUR- OCH KULTUR- 
MILJÖLANDSKAPET 

Landskapsbild
Välsvikenområdet reser sig ganska skarpt 
norrut från Vänerstranden och domineras av 
tre höjdryggar i nord-sydlig riktning; Troll-
koneberget, Rävberget och berget mellan 
Välsviken och Alsters herrgård. Mellan höjd-
ryggarna finns markerade svackor. De delar 
av både berg och sänkor som inte är bebyggda 
domineras helt av barrskog med stark påver-
kan av skogsbruk. Den lilla yta med jordbruk-
smark som en gång fanns vid Välsvikens gård 
är endera bebyggd eller håller på att växa igen 
till skog. 

Totalt sett är det ett ganska kuperat landskap 
med en stor andel skogsmark. Den bebyggelse 
som finns idag är en blandning av storskalig 
handel, lager- och industritomter, samtidigt 
som området präglas av  tunga transporter på 
E18 och Välsviksleden. Välsviken anses vara 
ett uppsplittrat landskap och det är få bosatta i 
området idag, se Figur 3. 

Naturmiljö
Planområdet domineras av tre höjdryggar i 
nord-sydlig riktning; Trollkoneberget, Räv-
berget och berget mellan handelsområdet och 
Alster. Från höjdryggarna finns sluttningar 
ned mot Vänern, Välsviken och Kroppkärrs-
sjön. Välsvikens planområde är ett till stora 
delar obebyggt naturområde där vissa delar 
har höga natur- och/eller friluftsvärden 
medan andra delar har lägre värde för natur 
och friluftsliv (Pro Natura 2015, redigerad sept. 
2017). Planområdet domineras av friska – torra 
barrskogar som till större delen påverkats 
tydligt av sentida skogsbruk. Uppe på höjd-
ryggarna står torrare skogar med mer tall. I 
sluttningarna och dalsänkor mer frisk mark 
med dominans av gran och inslag av lövträd. 
Mer opåverkade partier med lite högre natur-
värden finns främst på Trollkoneberget och 
Alstersnäset.

Tydliga undantag från barrskogarna är Kropp-
kärrs gård med trädgård och gamla lövträd i 
väster (Värmlands museum, 2014) samt det 
som finns kvar av kulturmarkerna vid Välsvi-
kens gård centralt i området (Skogsstyrelsen, 
2013). I de södra, lägre belägna delarna av 
området finns en del mindre kärr med framför 
allt klibbal. Utmed Vänerstranden och Välsvik-
stjärnets norra del finns strandnära lövskogar 
med björk och klibbal (Pro Natura 2015, redi-
gerad sept. 2017). 

Områden med högre naturvärden finns fram-
för allt i de västra och södra delarna där det 
bland annat hittats ett antal rödlistade fågelar-
ter och fridlysta orkidéer samt naturvårdsin-
tressanta skalbaggar och vedsvampar (Pro 
Natura, 2015). I rödlistan bedöms olika arters 
risk att dö ut från landet på lång eller kort sikt, 
se Tabell 3nedan.

Hotsituation Internationell kod

Utdöd EX

Utdöd i vilt tillstånd EW

Nationellt utdöd RE

Akut hotad CR

Starkt hotad EN

Sårbar VU

Nära hotad NT

Livskraftig LC 

Kunskapsbrist DD

Tabell 3. Rödlistans kategoriindelning.



24  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, FÖP VÄLSVIKEN

Figur 9. ▶ Naturvärden inom 
planområdet samt beskrivna och 

utredda delområden. 

Baserat på skillnader i karaktär och struktur 
har planområdet naturmässigt delats in i sex 
olika delområden som redovisas nedan, se 
Figur 9:

• Norr om E18
• Väster om handelsområdet
• Söder om handelsområdet (Välsvikens 

gård)
• Öster om handelsområdet
• Söder om järnvägen
• Stränder och strandnära våtmarker.

Norr om E18
Kronoparken sydost - Mellan E18:s gamla och 
nuvarande sträckning finns på höjden längst i 
öster en ganska homogen äldre barrblandskog 
på magrare mark. Skogens ålder ligger runt 
100 år, med några tallar på uppemot 200 å.. 
Väster om höjden står en likaledes äldre gran-
dominerad skog med en del vindfällen. 

Ytterligare längre mot väster, på andra sidan 
kontoret för Karlstads Energi, finns fler 
lövträd i barrskogen, men några påtagliga 
naturvärden eller naturvårdsintressanta arter 
har inte noterats. Väster om rondellen vid Väl-
sviksmotet utgör planområdet ett smalt stråk 
mellan E18 och Vårgatan.  Mellan rondellen 
och kraftledningsgatan finns en sydsluttning 
med lövdominerad skog som har inslag av 
ädellöv. Parallellt med E18 går en gång- och 
cykelväg där lövskogen, trots bullret från E18, 
starkt bidrar till en positiv upplevelse för den 
som färdas här. 

En mer noggrann inventering av naturvärden 
har bara gjorts i den äldre barrskogen längst i 
öster (Pro Natura 2015, redigerad sept. 2017). 
Den delen bedöms ha stor potential att kunna 
utveckla höga naturvärden knutna till sko-
gen. Vid inventeringarna påträffades också 
ett antal särskilt naturvårdsintressanta arter. 
Signalarterna grynig blåslav, blåmossa och 
vågig sidenmossa har hittats i detta område. 
Blanksvart trämyra har påträffats samt kläck-
hål av dolkstekellik glasvinge. De fågelarter 
som observerats i området är bland annat 
kungsfågel (VU), tofsmes, gulsparv (VU) samt 
äldre spår av tretåig hackspett (NT, EU).

Väster om handelsområdet 
Rävberget - Rävberget är en flitigt utnytt-
jad skolskog och trivselnatur för elever och 
boende på Kronoparken. Enligt Pro Naturas 
inventering har delar av Rävberget högt 
eller påtagligt naturvärde genom skogsålder, 
blockighet och en viss förekomst av döda träd 
- både stående och liggande (Pro Natura 2015, 
redigerad sept. 2017). I området finns ett parti 
med småvatten och en del grov asp, hassel, 
rönn och klibbal, men även enstaka, grova fina 
tallar. Här finns också en fin hällmarktallskog 

Naturvårdsintressanta arter som observerats 
på Rävberget är spillkråka (NT), kötticka (NT), 
gullticka, gammelgranlav, hassel, svartbräken, 
blåsippa, gökärt och skogsvicker.

Trollkoneberget och Kroppkärrs gård - Trollkone-
berget är en drygt 20 hektar stor hällmark-
stallskog med höga natur- och sociala värden 

(Skogsstyrelsen, 2012). Här förekommer bland 
annat naturvårdsarter som tallticka (NT) och 
skinnlav. Trollkoneberget har bedömts vara 
ett område som lämpligen kan få ett långsik-
tigt skydd för att bevara natur- och friluftsvär-
den (Skogsstyrelsen, 2012). Trollkoneberget 
(tillsammans med Kroppkärrssjön) ingår i 
Karlstad kommuns naturvårdsprogram (1995) 
och är i den inventeringen klassat som ett 
regionalt intressant område med mycket högt 
värde.

Hällmarkstallskogen är varierad i topografin 
liksom skogens struktur. Medelåldern på de 
äldre tallarna bedöms ligga mellan 120-150 
år och här finns äldre träd som är en bit över 
200 år gamla. I väster inramas skogen av äldre 
barrblandskog med inslag av både björk och 
asp. I den sydligaste delen finns en dödvedsrik 
björksumpskog som ansluter till lövskogen 
längs Kroppkärrsbäcken. 

Alldeles väster om berget ligger Kroppkärrs 
gård med sin gårdsmiljö, trädgård och gamla 
lövträd. Här finns enligt Länsstyrelsen i Värm-
lands inventering 15 stycken grova gamla 
ädellövträd som är skyddsvärda.

De arter med särskilt intresse för naturvård 
som observerats i delområdet är mindre 
hackspett (NT), spillkråka (NT, EU), tretåig 
hackspett (NT, EU), kungsfågel (VU), gulsparv 
(VU), tallört, sotticka, blödticka, tallticka (NT), 
kötticka (NT), vedticka, rävticka, gammel-
granlav, grynig blåslav, liten spiklav, krusig 
ulota, svartvingad svampbagge (NT), Ipidia 
binotata, Hylis procerulus, Hylis cariniceps och 
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Figur 10. ▶ Rävberget är en 
välanvänd skolskog.

Figur 11. ▶ ▶ På Rävberget 
förekommer höga, grova tallar.
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avlång flatbagge (Pro Natura 2015, redigerad 
sept. 2017). 

Utöver dessa arter gjordes vid Pro Naturas 
inventering 2015, redigerad sept. 2017) de 
första fynden för Värmland av barkborrarna 
brun vedborre och trepanerad barkborre, 
som understryker den gamla tallskogens höga 
naturvärde.

Söder om handelsområdet 
Välsvikens gård - I området mellan Välsviks-
rondellen och järnvägen finns en del gamla 
ädellövträd kvar sedan den tid området var 
jordbruksmark. Välsvikens gård har tidigare 
legat här, men den är idag riven och det finns 
endast rester av bebyggelsen kvar. I centrala 
delen rinner en mindre bäck med ett sling-
rande lopp som sätter sin prägel på natur- och 
upplevelsevärden. Utmed bäckens övre del 
finns relativt gott om grova björkar och klib-
balar. I nedre delen av bäcken finns på västra 
sidan dels ett gammalt granbestånd med 
stort inslag av klibbal och en del död ved, och 
längst ned mot järnvägen ett klibbalkärr med 
förekomst av jättesvampmal (NT). Östra delen 
av området har gallrade ungskogar med visst 
inslag av löv, där björk är dominerande

Områdets skogsmiljöer kännetecknas av 
lövträdsrika bestånd på tidigare kulturmar-
ker. Enligt den naturvärdesinventering som 
gjordes av Skogsstyrelsen (2013) kan området 
vara lämplig häckningsmiljö för mindre hack-
spett (NT), under förutsättning att ytterligare 
tio hektar äldre lövskog finns i närheten. Den 

rödlistade arten jättesvampmal (NT) har även 
påträffats i området. 

Eftersom Skogsstyrelsens inventerare bedömt 
att området kan ha kvaliteter som är gynn-
samma för mindre hackspett genomfördes en 
kompletterande fågelinventering (Dan Mangs-
bo, 2014), utan att finna någon. Gamla bohål 
efter hackspettar finns sparsamt i området 
och den enda noterade hackspetten är större 
hackspett. Den rödlistade arten gulsparv (VU) 
har möjligen ett revir i området. 

Öster om handelsområdet 
Höjdryggen mellan Välsviken och Alsters 
herrgård har en mosaik av tydligt skogs-
brukspåverkade unga till medelålders talldo-
minerade skogar med mindre inslag av lövträd 
som björk, asp och enstaka ek. Marken är frisk 
– torr och förekomsten av död ved är överlag 
liten. I nordöstra spetsen av området finns 
ett parti med äldre hällmarkstallskog som 
även det är tydligt påverkat av skogsbruk med 
mindre inslag av lövträd och begränsad mängd 
död ved. I östsluttningen närmast Alsters 
herrgård har skogen genom skötselåtgärder en 
stor andel ek.

Inga fördjupade inventeringar av naturvärden 
har gjorts i detta delområde och sökning i Art-
portalen för alla artgrupper de senaste 15 åren 
ger inga träffar. 

Söder om järnvägen
Alstersrnäset - Alstersnäset är förlängning-
en söderut, ned mot Vänern, av höjdryggen 
mellan handelsområdet och Alsterdalen. I 

öst-västlig riktning sträcker sig området från 
Välsvikstjärnet i väster till planområdets gräns 
mot Alsterdalen i öster. Vid en inventering av 
skogar med höga naturvärden av Skogssty-
relsen (2012) bedömdes de skogsbestånd på 
Alstersnäset som är utpekade nyckelbiotoper 
ha sådana kvaliteter att de lämpligen kunde få 
ett långsiktigt skydd för att bevara natur- och 
friluftsvärden. Området är som helhet omväx-
lande med ganska stora arealer av både löv- 
och barrdominerade skogar. Utmed Väner-
stranden finns lövdominerad skog med mest 
klibbal, björk och olika videarter. I framförallt 
norr och nordost finns planterade gran- och 
tallskogar med lägre naturvärden. De högsta 
naturvärdena finns i skogarna i områdets 
södra och västra delar. De finaste partierna 
där utgörs av två nyckelbiotoper; en gammal 
tallskog på blockig mark, och en gammal 
granskog med källpåverkan i sluttningen ned 
mot Vänern. Sannolikt till följd av lång skoglig 
kontinuitet i området (kontinuerlig förekomst 
av gamla träd) finns flera naturvårdsintressan-
ta arter.

De särskilt naturvårdsintressanta arter som 
observerats på Alstersnäset vid inventeringar 
av (Pro Natura 2015, redigerad sept. 2017) är 
motaggsvamp (NT), svart taggsvamp (NT), 
korktaggsvampar, grynsopp, gropticka (NT), 
rävticka, vedticka, grynig blåslav, gammel-
granlav, garnlav (NT), kattfotslav, knärot (NT), 
spindelblomster, jättesvampmal (NT), Ipidia 
binotata, Mycetophagus decempunctatus (NT), 
Atomaria affinis (NT), Hylis foveicollis, tajga-
geting och sydlig tapetserargeting.
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Stränder och strandnära våtmarker
Kroppkärrssjön (östra delen) - Fram till bygget av 
järnvägen mellan Karlstad och Kristinehamn 
1864 var Kroppkärrssjön en del av Klarälvsdel-
tat. Genom järnvägsbanken skars sjön av från 
Klarälven och blev en så kallad restsjö som 
successivt vuxit igen till en näringsrik fågel-
sjö. Under 1900-talet bebyggdes stora delar av 
sjöns tillrinningsområde och sjön har sedan 
dess mottagit föroreningar som påskyndat den 
naturliga igenväxningsprocessen. Vassbälten 
sträcker sig idag runt nästan hela sjön. 

De ur naturvårdssynpunkt särskilt intressanta 
arter som rapporterats från Kroppkärrssjön är 
rördrom (NT, EU), trastsångare (NT), sävsparv 
(VU), brun kärrhök (EU), skäggmes (NT) och 
enkelbeckasin (EU). Fiskgjuse (EU) födosöker 
regelbundet i området. Även citronfläckad 
kärrtrollslända (EU) är enligt Artportalen rap-
porterad från Kroppkärrssjön.

Välsvikstjärnet – Den lilla Vänerviken, som 
håller på att helt snöras av från Vänern genom 
uppgrundning, är ett resultat av Klarälvens 
deltabildning. I de centrala delarna av tjär-
nen finns lite öppet vatten med mosaikartad 
vattenvegetation och breda vassbälten med 
insprängda buskage som är attraktivt för 
många våtmarksfåglar. Här har till exempel 
flera ovanliga vassberoende arter noterats. 
Utmed tjärnets norra sida står en strandnära 
lövskog på fuktig mark. Den självgallrande 
skogen domineras av björk och klibbal och 
har gott om död ved. Vid Kroppkärrsbäckens 
utlopp i tjärnet finns en östlig utpostlokal för 
klockljung.

Utmed Kroppkärrsbäcken finns ett lövträdsdo-
minerat stråk med gott om döda träd som bin-
der ihop Kroppkärrssjön med lövskogspartier-
na på Välsvikstjärnets norra strand (Karlstads 
kommun, 2009a). 

De ur naturvårdssynpunkt särskilt intressanta 
arter som påträffades i delområdet vid inven-
teringen av Pro Natura (2015, redigerad sept. 
2017) är mindre hackspett (NT), gröngöling, 
rördrom (NT, EU), trastsångare (NT), sävsparv 
(VU), brun kärrhök (EU), skäggmes (NT) och 
enkelbeckasin (EU). Fiskgjuse födosöker regel-
bundet i området.

Vänerstranden - Närmast strandkanten finns 
ett brett bälte med bladvass hela vägen från 
Alstersnäsets udde i väster till planområdets 
gräns i öster (Pro Natura 2015, redigerad sept. 
2017). Merparten av själva stranden har på 
samma sträcka en 30-70 år gammal lövskog 
med klibbal, asp och sälg. Skogen har mest 
klena yngre träd, men pågående självgallring 
skapar gott om död ved och här finns gott om 
hackmärken och bohål. Mitt på sträckan finns 
en liten udde med enstaka tall och björk som 
är en mycket värdefull rastplats för de som går 
Frödingleden.

Förekomst av naturvårdsarter
Som ett led i arbetet med en fördjupad över-
siktsplan för Välsviken-området har WSP gjort 
en artpoolsanalys baserad på befintliga data 
i Artportalen för åren 2010-2017. Syftet med 
analysen var att se hur förekomsten av ett 
antal utvalda arter varierar inom planområ-

det, och om det fanns särskilda ”hotspots” för 
biologisk mångfald.

Artgruppen fåglar dominerar antalsmässigt 
i analysmaterialet eftersom det finns många 
lokala ornitologer som registrerat observatio-
ner av fågelarter i området. Just detta faktum 
innebär dock att underlagsmaterialet, när 
fåglar inkluderas, blir lite spretigt och svårtol-
kat. Underlagsmaterial för artgrupperna lavar, 
svampar, kärlväxter och insekter har bättre 
lägesangivelser och är tydligare att tolka.

Utifrån rapporterade förekomster av arter 
från grupperna lavar, svampar och insekter 
finns några partier inom planområdet som 
bedöms vara särskilt intressanta för områ-
dets biologiska mångfald. Det gäller de äldre 
skogarna på Trollkoneberget och Alstersnäset 
samt de löv- och dödvedsrika skogarna utmed 
stränderna av Kroppkärrsbäcken, Kroppkärrs-
sjön och Välsvikstjärnet. De nämnda skogarna 
har även en stark positiv betydelse för röd-
listade fågelarter som spillkråka och mindre 
hackspett.

Kulturmiljö
Planområdet innehåller flera olika kultur-
miljöer med lämningar eller bebyggelse som 
på olika sätt speglar områdets historia, Figur 
14. Området har en lång historia av mänsklig 
närvaro, som sträcker sig ända bak till 1500-ta-
let, vilket flera stensättningar och gravrösen 
på Alstersnäset vittnar om. I öster tangerar 
planområdet mot Alsterdalen som är av riks-
intresse för kulturmiljövården. Motiveringen 
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till utpekande av riksintresset är att ”Alster-
dalen med tillhörande kulturlandskap och 
bebyggelse representerar den Värmländska 
herrgårdskulturen med dessa anknytningar 
till litteratur och bruksrörelse. Alsters, Gun-
neruds och Alstrums gårdar belyser samtliga 
den enkla nyklassicistiska panelarkitektur som 
kommit att förknippas med denna provinsiella 
herrgårdskultur. Dalgångens natur, odlings-
landskap, kyrkby- och jordbruksbebyggelse, 
ortnamn etc. utgör sammantaget den mil-
jöbakgrund mot vilken Frödings diktarskap 
avtecknar sig. ”

Alsterdalen finns även med i länets kulturmil-
jöprogram Ditt Värmland, ett kunskapsun-
derlag där särskilt värdefulla byggnader och 
miljöer pekats ut.

Kulturlämningar inom planområdet
Inom planområdet finns en fornlämning i 
form av en bygårdstomt som ligger där Väls-
vikens gård en gång legat (RAÄ Karlstad 199). 
Området kring just Välsvikens gård ingår i en 
antagen detaljplan (del av Välsviken 2:1) där 
området planeras som naturmark. 

På Alstersnäset finns fornlämningar i form av 
gravar med karakteristiskt höjdläge ut mot 
Vänern. Dessutom finns det gravar på Troll-
konebergets södra del som har den antikvaris-
ka statusen bevakningsobjekt, vilket innebär 
att dessa ska utredas vidare om lämningarna 
påverkas av framtida arbetsföretag.

Vidare finns ett tjugotal så kallade övriga kul-
turhistoriska lämningar, mest stenbrott och 
stridsvärn, på Rävberget och Trollkoneberget. 
Utöver Välsvikens gård finns också Kroppkärrs 
gård som ligger vid Kroppkärrssjöns östra 
strand. Gården omnämns första gången i ett 
medeltida diplom år 1348 i samband med en 
tvist kring fisket vid Gullspångsälvens myn-
ning. Karlstad kommun har idag sin plantskola 
på Kroppkärrs gård.

Genom planområdet går järnvägen, Värm-
landsbanan som drogs fram under mitten av 
1800-talet. Järnvägen öppnades för trafik 1869 
och i anslutning till Välsviken anlades även en 
banvaktarstuga. Banvaktarstugan är Välsvi-
kens äldsta bevarade byggnad och används 
idag som bostad, se Figur 12. 

Figur 12. ◀ Välsvikens banvak-
tarstuga. Foto: Mattias Libeck. 
Källa: Värmlands museum,  
Kulturmiljöutredning vid Väls-
viken.
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Kulturmiljöutredning Värmlands Mu-
seum, 2010
En kulturmiljöinventering för Välsvikenområ-
det finns tillgänglig och har utförts av Värm-
lands Museum 2010. Vid inventeringen påträf-
fades 38 kulturlämningar som representerar 
områdets historia från 1700-talet och framåt. 
Merparten av dessa har fått ett högt samlat 
värde vad gäller deras förmåga att förmedla 
utredningsområdets kulturhistoriska utveck-
ling. Utredningen förordar att man istället 
för att se de olika lämningarna som enskilda 
företeelser betraktar dem som värdefulla delar 
av en helhet. Värmlands museum har därför 
pekat ut fem kulturmiljöer som de anser sär-
skilt bör lyftas fram, Kulturmiljö 1-5, se nedan.

 
 

 13 

     Vid kulturmiljöutredningen påträffades förutom ovan nämnda stenbrott av 

skiftande karaktär även ett antal gränsmärken. Två av dessa representerar en 

administrativ gräns som går att spåra så långt tillbaka som till 1700-talets mitt (Obj 3 

& Obj 31) medan övriga representerar gränser tillkomna under 1900-talets första hälft 

(Obj 5-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Gränsmärke (Obj 31) i form av en uppallad gränssten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Ett av de påträffade stridsvärnen (Obj 37). 

Figur 13. ▶ Ett av de påträffad 
stridsvärnen inom Kulturmiljö 

5 (objekt 37). Källa: Värmlands 
museum, Kulturmiljöutredning 

vid Välsviken. 

Kulturmiljö 1
Utgörs av lämningar i form av små stenbrott 
och uttag ur berget i en till flera nivåer med 
synliga märken efter bredkil och rundkil. Läm-
ningarna representerar en ålderdomlig bryt-
ningsteknik och dessutom går en för staden 
Karlstad viktig händelse att knyta till dessa 
lämningar. Det sägs att det bland annat var 
här som sten bröts och kördes in till Karlstad 
för att användas vid byggandet av domkyrkan 
under 1720-talet.

Kulturmiljö 2
Ett annat område med samma typ av lämning-
ar som kulturmiljö 1, se beskrivning ovan. 

Kulturmiljö 3
Kroppkärrs gård utgör med sina bostadshus, 
stall och ladugårdsbyggnad en viktig länk 
till områdets historia. Till den ståndsmässiga 
miljön hör även den allé som leder fram till 
herrgårdsbyggnaden. De äldre byggnaderna 
har en välbevarad, autentisk karaktär. Den im-
ponerande stall- och ladugårdsbyggnaden har 
kunnat bevaras med bibehållen karaktär tack 
vare att byggnaden fått ny funktion. Nuvaran-
de verksamhet passar väl in i miljön och är en 
naturlig fortsättning på tidigare gårdsbruk. 
Genom att herrgårdsbyggnaden fortfarande 
tjänstgör som bostad kan man än idag få en 
känsla av hur livet på gården en gång begav 
sig.

Kulturmiljö 4
Värdet i sommarhusbebyggelsen ligger till 
stor del i områdets välbevarade karaktär. Till 
skillnad från många andra liknande områden 
har merparten av de ursprungliga stugorna 
bevarats utan omfattande förändringar eller 
tillkomst av mer storskalig året-runt-bebyg-
gelse. Karaktäristiskt är hur stugorna smälter 
väl in i naturmiljön. Flera stugor utgör bra 
exempel på den klassiska sportstugan.

Kulturmiljö 5
Ett antal stridsvärn bildar tillsammans en 
skansmiljö som berättar om orostiderna under 
beredskapstiden i samband med andra världs-
kriget, och hur dessa kunde ta sig uttryck i 
enkla försvarsanordningar, se Figur 13.

Figur 14. ▶ ▶  Inom planområdet 
förekommer ett flertal kultur-

miljöer med olika tidsdjup.
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6.2 REKREATION OCH  
FRILUFTSLIV
Norr om planområdet ligger Karlstads största 
stadsdel, Kronoparken, med ungefär 8 000 
invånare. För Kronoparkens invånare är plan-
området ett värdefullt grön- och strövområde 
med bland annat ett välfrekventerat prome-
nadstråk på grusvägen mellan Välsviken och 
Alsters herrgård, Figur 16. Även de som bor i 
Alster eller Skattkärr, och cyklar till jobbet i 
Karlstad, använder den lilla grusvägen mellan 

Välsviken och Alsters herrgård som transport-
led. 

Inom utredningsområdet finns det gott om 
omarkerade vältrampade friluftsstigar och 
promenadstråk samt några markerade leder, 
Figur 15. Frödingleden slingrar sig fram 
genom gamla naturskogar, förbi gravrösen 
och över betade strandpartier. Leden, som 
är viktig både för det rörliga friluftslivet och 
som en del av cykelstråket till Alster, sträcker 
sig från Örsholmen i väster till Alsters Herr-

gård och Gunnerud i öster. Frödingleden har 
även en entré från nordöstra hörnet av Södra 
Kroppkärr, där man via en markerad led över 
Trollkoneberget kan ansluta till Frödingledens 
”huvudstråk” mellan Karlstad och Alster. Frö-
dingleden ansluter också på ett par ställen till 
Kroppkärrsleden som går runt Kroppkärrssjön. 

Trollkoneberget är i sig självt ett mycket 
välfrekventerat område för rekreation, motion 
och lek. 

Alsters herrgård är en minnesgård över Gustaf 
Fröding. Gården är öppen för allmänheten och 
här finns kafé och restaurang under sommar-
halvåret. På herrgården genomförs regel-
bundet kulturinriktade evenemang som till 
exempel vårmarknad, julmarknad och konst-
utställningar. Alsters herrgårds midsommarfi-
rande är en tradition med folkdansuppvisning, 
lek kring midsommarstången och bröllop. 

Naturen närmast Alsters herrgård präglas 
av stora ädellövträd, tätvuxna skogar och 
lummiga lövskogsmiljöer. Alldeles öster om 
herrgården finns en naturstig längs Alsteråns 
lummiga lövskogsmiljö. 

Figur 15. ▶ Det finns gott om 
friluftsstigar och promenadstråk i 

Välsvikens skogsområde.

Figur 16. ▶ ▶ Friluftsvärden inom 
planområdet. Frödingeleden 

sträcker sig längs med det strand-
skyddade området.
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Centrala Välsviken har ganska stora ytor 
obebyggd skogsmark. Rävberget används till 
exempel för rekreation och har en del gång- 
och cykelstigar. I en djupare ravin på berget  
(den så kallade ”Tysta dalen”) går det att 
uppleva lite mer tystnad, Figur 17. Rävberget 
är också en välanvänd skolskog och trivselna-
tur för elever på Kronoparksskolan, samtidigt 
som det är den enda naturen på nära håll utan 
stark trafikupplevelse för de boende på södra 
Kronoparken. 

Figur 17. ▶ Tysta dalen är relativt 
tyst med dämpat trafikljud.

Figur 18. ▶ ▶ Riskobjekt  
förorenad mark.

Information om eventuella markföroreningar 
i Välsviken har även erhållits från Karlstads 
kommun miljöförvaltning. I deras ärendehan-
teringssystem finns följande information:

• Södra Kroppkärr 1:1 – Aktuella 
föroreningar är bland annat 
bekämpningsmedel och olja.

• Välsviken 2:1 – Tekniska verken har 
tidigare haft en masshanteringsstation på 
fastigheten

• Välsviken 3:1 – Översiktlig 
markundersökning utförd 2013. Resultat 
visade bland annat på hög halt av metan. 

• Tribunen 1 – Masshantering har 
eventuellt förekommit. 

Elektromagnetiska fält
En kraftledningsgata sträcker sig från Heden 
och vidare upp till Kronoparken via Välsviken. 
Kraftledningsgatan omfattas av en 130 kV-led-
ning med tre faslinor. Elektromagnetiska fält 
kan utgöra risker för människors hälsa och 
därför bör nedanstående principer tillämpas:

• Magnetfältet vid bostadsbebyggelse bör 
inte överstiga referensvärdet 0,2 μT.

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

6.3 HÄLSA OCH SÄKERHET

Förorenad mark
Enligt länsstyrelsens WebbGIS förekommer tre 
potentiellt förorenade områden inom utred-
ningsområdet, Figur 18. Ett objekt, plant-
skolan vid Kroppkärrsgård inom fastigheten 
Södra Kroppkärr 1:23 utgör måttlig risk (här 
har bekämpningsmedel använts). Två objekt 
ligger inom kvarteret Välingen. Dessa är inte 
riskklassade. Här är idag Opus Bilprovning och 
Börje Jonssons Åkeri verksamma.
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Farligt gods
E18 utgör primär transportled för farligt gods 
och är en viktig förbindelse mellan Oslo och 
Stockholm, men passerar även Kristinehamn 
och Örebro, Figur 19. Det är framförallt trans-
porter av massexplosiva ämnen, brandfarliga 
gaser och vätska samt oxiderande ämnen 
som är aktuella inom utredningsområdet. E18 
ingår i det nationella stamvägnätet och är av 
stor betydelse både för arbetspendling och för 
näringslivets transporter. 

Välsviksleden, även den transportled för far-
ligt gods, utgör huvudgatan i områdets lokala 
trafiknät. De transporter som ska till distribu-
tionscentralerna på Örsholmen passerar via 
rondellen som finns vid Välsvikens köpcen-
trum. Vid vissa tidpunkter på dagen är denna 
rondell hårt belastad av trafik till och från 
köpcentret. 

Värmlandsbanan är en del av det utpekade 
europeiska TEN-T-nätet, transeuropeiska 
transportnätet. Banan är en väsentlig del av 
stråket Stockholm-Karlstad-Oslo (går mellan 
Laxå – Charlottenberg), vidare utgör den stom-
men för det regionala tågsystemet i Värmland. 
Banan är enkelspårig och utgör likt E18 och 
Välsviksleden transportled för farligt gods. 
Det transporteras i genomsnitt cirka 412 000 
ton farligt gods årligen förbi Välsviken (via 
järnvägen) och genomgående godståg av både 
svenskt och internationellt ursprung trafi-
kerar sträckan. Trafiken på Värmlandsbanan 
är ovanligt blandad och tät i jämförelse med 
många andra enkelspåriga sträckor i Sverige, 
vilket medför särskilda utmaningar i både 

trafik- och infrastrukturplaneringen. Under 
år 2012 passerade i snitt 23 godståg och 44 
persontåg förbi Välsviken per dygn. 

För vägar med transporter av farligt gods ger 
länsstyrelsen följande rekommendationer. vil-
ka även är inarbetade i kommunens översikts-
plan (Karlstads kommun, 2012):

• Inom 30 meters avstånd bör 
markanvändningen inte uppmuntra 
till stadigvarande vistelse, till exempel 
odlingar, trafikytor eller friluftsområden.

• Inom 30-70 meters avstånd bör 
markanvändningen utformas så att få 
personer uppehåller sig i området och då 
i vaket tillstånd, till exempel industrier, 
mindre handel och lager.

• Inom 70-150 meters kan man förlägga 
de flesta typer av markanvändning, 
till exempel bostäder (max 2-plan), 
handel, mindre kontor och mindre 
samlingslokaler.

• Med över 150 meters avstånd kan 
man i praktiken förlägga alla typer 
av markanvändning, till exempel 
bostäder och kontor i flera plan, större 
samlingslokaler och hotell. 

En riskbedömning finns tillgänglig och har 
gjorts utifrån planförslaget för Välsviken 2:1 
(Sweco 2014 b). I riskbedömningen har en sam-
manställning av tänkbara olyckssituationer för 
Välsviken redovisats och möjliga händelser är; 
avkörning av farligt godsfordon från trafikled, 
fordonsbrand, tappad last, urspårning av tåg 
och brand.  

Buller 
Det finns i nuläget inga uppmätta bullernivåer 
för området, men planområdet är expone-
rat för trafikbuller från E18, Välsviksleden 
och Värmlandsbanan. Även industri- och 
verksamhetsbuller förekommer i området. 
Hedenverket ligger utanför planområdet 
söderut, men är en verksamhet med bullerut-
bredning inom planområdet. Enligt Karlstad 
kommuns översiktsplan (Karlstads kommun, 
2012) ska bebyggelseutveckling ske så att en 
från bullersynpunkt god boendemiljö uppnås. 
Boverkets allmänna råd ska vidare följas i så 
stor utsträckning som möjligt vid planering av 
nya bostäder.

Buller från spårtrafik och vägar 
Riktvärden för buller anges i förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). I 
denna förordning finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förord-
ningen innehåller även bestämmelser när det 
gäller beräkning av bullervärden vid bostads-
byggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömning av om kravet på förebyggande av 
olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 
vid planläggning, i ärenden om bygglov och i 
ärenden om förhandsbesked.

Nya riktvärden har börjat gälla fr.o.m. 2017-
07-01. Dessa innebär bland annat följande:

• Buller från väg- och tågtrafik får inte 
överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå Figur 19. ▶ E18 utgör primär 

transportled för farligt gods.
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Tabell 4. ▶ Riktvärden för  
trafikbuller från spårtrafik och 
vägar vid bostadsbyggnader.

Tabell 5. ▶ ▶Ljudnivå från 
industri/verksamhet, frifältsvärde 

(Naturvårdsverket 2015).

samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till bostaden, se Tabell 4. För 
en bostad om högst 35 kvadratmeter 
gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

• Om den ljudnivå som anges i punkt 1 
ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
mellan kl. 22.00 och 06.00. 

• Om 70 dBA maximal ljudnivå som anges 
i punkt 1 ändå överskrids, bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan 
kl. 06.00 och 22.00.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostads-
byggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen.

Ekvivalent 
ljudnivå dBA

Maximal 
ljudnivå dBA

Utomhus vid 
fasad (>35 m2)

60

Utomhus vid 
fasad (<35 m2)

65

Utomhus vid 
uteplats

50 70

Industribuller
Förutom buller från spår- och vägtrafik, före-
kommer även industribuller inom området för 
översiktsplanen. Det finns både befintliga och 
planerade industriområden. En bullerutredning 
finns framtagen för Hedenverken (Karlstads en-
ergi AB, 2016), som ligger strax söder om planom-
rådet. Däremot har inga av de befintliga verksam-
heterna inom planområdet haft krav på sig att ta 
fram bullerutredningar eftersom inga bostäder 
har funnits i närheten. 
Riktvärden för industribuller finns i Naturvårds-
verkets Vägledning om industri- och annat verk-
samhetsbuller (Naturvårdsverket 2015), Tabell 
5. Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt 
och vägledning för den bedömning av miljö-
farlig verksamhet som ska göras i varje enskilt 
fall. Nivåer anges som i normalfallet bör vara 
vägledande för bedömning av om buller utgör en 
olägenhet men det anges också att det kan finnas 
skäl att tillämpa andra nivåer såväl högre som 
lägre, liksom andra tider.
För ny bostadsbebyggelse görs istället olägen-
hetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. 
Grundprincipen är sedan att det är de värden 
som fastställs i denna bedömning som utgör 
utgångspunkt för tillsynen. 

Leq dag 
(06-18)

Leq kväll 
(18-22) 
samt lör-, 
sön- och 
helgdag 
(06-18)

Leq natt 
(22-06)

Utgångspunkt 
för olägenhets-
bedömning 
vid bostäder, 
skolor, förskolor 
och vårdlokaler

50 dBA 45 dBA 40 dBA

Luftkvalitet
Karlstad kommuns översiktsplan (2012) 
pekar inte ut något område med risk för 
överträdelser av miljökvalitetsnormer för 
luft, men anger att planläggning av ny bo-
stadsbebyggelse ska föregås av en luftkvali-
tetsutredning (Karlstads kommun, 2012).

Kommunen mäter regelbundet luftkva-
liteten i centrala Karlstad.Mätresultaten 
för centrala Karlstad visar att halterna av 
luftföroreningar inte överskrider miljökvali-
tetsnormerna för luft. 

I samband med detaljplanen för Östra Kropp-
kärr (antagen 2019) har ett luft-PM tagits 
fram för detaljplaneområdet. Beräkningarna 
visade att både PM10 och NO2 underskreds 
med god marginal avseende miljökvali-
tetsnormernas gränsvärden. Utifrån dessa 
beräkningar finns god möjlighet att anta att 
berörda miljökvalitetsnormer inte över-
skrids i övriga FÖP-området.  

Kommunen bedriver även sedan 1985 
luftövervakning genom analys av metaller i 
mossa. Analys sker vart femte år för ett 30-
tal punkter sedan (Karlstads kommun 2012 
b). Provpunkterna har valts för att dels få en 
bild av de regionala bakgrundsnivåerna, dels 
undersöka påverkan från industriell verk-
samhet inklusive avfallsförbränning, trafik 
och järnväg. Den senaste mätningen gjordes 
2015 (IVL 2016). Generellt har metallkoncen-
trationer i mossa minskat i Karlstadsområdet 
under mätperioden 1985-2015. Av de prov-
tagningar som utförts i Välsviken uppvisar 
två av nio provpunkter de högsta halterna 
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i kommunen för ett flertal metaller. De högsta 
halterna återfinns norr om återvinningsanlägg-
ningen vid Heden, söder om järnvägen. 2015 års 
provtagning visar att koncentrationerna sjunkit 
sedan den senaste provtagningen 2010. Sprid-
ningsanalyser som utförts visar att de förhöjda 
halterna i mossa sannolikt inte beror på närhe-
ten till Hedenverket. Även om diffus spridning 
av föroreningar från Hedenverket kan bidra 
till halterna bedöms resultaten snarare bero på 
närheten till återvinningscentralen, järnvägen 
eller Välsvikens industriområde (Karlstads kom-
mun 2012 b).

Samförbränningsanläggningen på Heden, 
belägen sydväst om planområdet, bidrar till 
utsläpp av olika slag, däribland tungmetaller, 
försurande ämnen, damning samt lukt från av-
fallshantering och slamupplag. Dessutom bildas 
fasta restprodukter från förbränningen i form 
av aska. Enligt Boverkets skrift ”Bättre plats för 
arbete” bör ett skyddsavstånd mot bostäder på 
500 meter iakttas för avfallsförbränningsan-
läggningar. Anläggningen är belägen cirka 1,5 
kilometer från närmaste befintlig bostadsbebyg-
gelse. På Heden planeras också en biogasanlägg-
ning att byggas. I MKB för Hedenverket daterad 
2011-08-01 står att spridningsberäkningar för 
utsläpp av partiklar och kväveoxider till luft 
från Hedenverket visar att MKN för luft för just 
dessa ämnen inte kommer att överskridas. För 
övriga föroreningar som även de omfattas av 
MKN har inte beräkningar genomförts då dess 
påverkan anses vara försumbara. 

Även trafik från Välsviken och E18 innebär ut-
släpp av föroreningar till luft, däribland utsläpp 
av koldioxid, metan och dikväveoxid.

6.4 HUSHÅLLNING MED  
NATURRESURSER
I miljöbalkens hushållningsbestämmelser ang-
es att de allmänna intressen som särskilt ska 
beaktas ur hushållningssynpunkt är de som 
har central betydelse för en hållbar använd-
ning av naturresurserna i landet, bevarar god 
natur- och kulturmiljö samt främjar ett ända-
målsenligt samhällsbyggande. Företräde ska 
ges en sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Vid bedöm-
ningen av vilken användning som är den mest 
lämpade bör alltid möjligheten undersökas att 
använda ett område för olika verksamheter. I 
planområdet Välsviken finns värdefulla natur- 
och kulturmiljöer, viktiga kommunikationer 
och värden för det rörliga friluftslivet. Dessa 
redovisas under avsnitt om natur- och kultur-
miljö samt rekreation och friluftsliv.

Areella näringar
Med undantag av ett mindre område på Troll-
konebergets södra del ägs marken i planområ-
det av Karlstads kommun. Enligt kommunens 
skogsbruksplan ska produktionsskogsbruk 
med generell hänsyn bedrivas på ungefär 75 % 
av arealen. Inventeringar av arter och livsmil-
jöer visar att det i planområdet finns partier 
med höga naturvärden genom till exempel 
lång skoglig kontinuitet, naturlighet och 
förekomst av rödlistade arter. På Trollkone-
berget och Alstersnäset finns områden som är 
undantagna från skogsbruk.

Materialresurser
Planområdet består till övervägande del av 
obebyggd skogsmark i kuperad terräng med 
tunt moräntäcke och ganska stort inslag av 
berg i dagen. 

Yt- och grundvatten
Ytvattenområden som tar emot vatten från 
Välsvikenområdet, områdets recipienter, är 
Vänern - Hammarösjön i söder, Kroppkärr-
ssjön i väster, Välsvikstjärnet i sydväst samt 
Alsterälven (söder om Alstern) i öster. Mellan 
Kroppkärrssjön och Välsvikstjärnet rinner 
Kroppkärrsbäcken, se Figur 20. Området berör 
inte någon grundvattenförekomst.

Kroppkärrsjön, Vänern - Hammarösjön och 
Alsterälven - S om Alstern utgör vattenföre-
komster med fastställda miljökvalitetsnormer, 
se Tabell 6. Vattenförekomsternas ekologiska 
och kemiska status har klassificerats i enlig-
het med EU:s ramdirektiv för vatten. För de 
vattenförekomster som inte klarar god status 
finns åtgärdsprogram för att vattenförekom-
sterna ska nå god status och klara miljökvali-
tetsnormen. Klassificering sker i förvaltnings-
cykler. Innevarande cykel omfattar perioden 
2017-2021. 
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Vatten- 
förekomst

Miljökvalitetsnorm 
Ekologisk status

Miljökvalitetsnorm 
Kemisk ytvattenstatus

Undantag kemisk status

Kroppkärrsjön God ekologisk  
status 2027

God kemisk status Mindre stränga krav: Bromerad 
difenyleter, kvicksilver och kvick-
silverföreningar

Vänern- 
Hammarösjön

God ekologisk  
status 2027

God kemisk status Mindre stränga krav: Bromerad 
difenyleter, kvicksilver och kvick-
silverföreningar
Tidsfrist (2021) – Tributyltenn 
föreningar

Alsterälven -  
S om Alstern

God ekologisk  
status 2027

God kemisk status Mindre stränga krav: Bromerad 
difenyleter, kvicksilver och kvick-
silverföreningar

Vänern - Hammarösjön
Ekologisk status bedöms utifrån status på 
ett antal parametrar som grupperas under 
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromor-
fologiska kvalitetsfaktorer. Den ekologiska 
statusen för Vänern - Hammarösjön bedöms 
vara måttlig, vilket delvis beror på påverkan 
från miljögifter i sedimenten som påverkar 
bottenfaunan. Även graden av påverkan på hy-
dromorfologin genom regleringar och mänsk-
lig påverkan inom närområdet medför att den 
ekologiska statusen inte uppnår god status. 
I Tabell 7 redovisas statusklassning av kvali-
tetsfaktorer för ekologisk status för Vänern 
- Hammarösjön.

Den kemiska statusen för Vänern - Hammarö-
sjön uppnår ej god status. I Hammarösjön 
mynnar flera av Klarälvens ådror, varför den 
via Kaplansälven bland annat tar emot utsläpp 
från Karlstads kommunala reningsverk. I 
hamnområdet finns förorenad mark på flera 
platser. 

Figur 20. ▶ ▶ ▶ Planområdets 
recipienter  

(markerade i rött).

Tabell 6. ▶ Fastställda 
miljökvalitetsnormer enligt beslut 

2017-02-23, Förvaltningscykel 3 
2017-2021 (VISS).

Tabell 7. ▶ ▶ Statusklassning 
av kvalitetsfaktorer för ekologisk 

status Vänern - Hammarösjön.
Statusklassning av kvalitetsfaktorer för ekologisk status

Kvalitetsfaktor Statusklassning Datum för klass-
ning 

Fysikalisk- 
kemiska

Näringsämnen Hög 2019-05-23

Ljusförhållanden Hög 2019-02-19

Syrgas Otillfredsställande 2019-05-06

Försurning Hög 2015-02-18

Särskilda förorenade ämnen 
(SFÄ)

Ej klassad -

Hydromorfo- 
logiska

Konnektivitet Ingen uppgift -

Hydrologisk regim Måttlig 2014-09-12

Morfologiskt tillstånd God 2019-04-16

Biologiska

Växtplankton God 2019-01-31

Påväxt-kiselalger Hög 2019-02-20

Bottenfauna God 2019-03-12

Makrofyter Måttlig 2019-03-13

Fisk Otillfredsställande 2019-04-30
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Statusklassning av kvalitetsfaktorer för ekologisk status

Kvalitetsfaktor Statusklassning Datum för klass-
ning 

Fysikalisk- 
kemiska

Näringsämnen Hög 2019-05-23

Ljusförhållanden Hög 2019-02-19

Syrgas Otillfredsställande 2019-05-06

Försurning Hög 2015-02-18

Särskilda förorenade ämnen 
(SFÄ)

Ej klassad -

Hydromorfo- 
logiska

Konnektivitet Ingen uppgift -

Hydrologisk regim Måttlig 2014-09-12

Morfologiskt tillstånd God 2019-04-16

Biologiska

Växtplankton God 2019-01-31

Påväxt-kiselalger Hög 2019-02-20

Bottenfauna God 2019-03-12

Makrofyter Måttlig 2019-03-13

Fisk Otillfredsställande 2019-04-30
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Kroppkärrssjön/Kroppkärrsbäcken
Kroppkärrssjön ekologiska status bedöms vara 
måttlig, vilket motiveras av att parametrarna 
konnektivitet i sjöar och morfologiskt tillstånd 
i sjöar visar sämre än god status. Bedömning-
en av konnektivitet grundas på att definitiva 
vandringshinder finns som hindrar fiskar och 
annan vandringsbenägen fauna att röra sig 
till och från vattenförekomsten. Parametern 
morfologiskt tillstånd redovisar att 53 % av 
vattenförekomstens närområde (upp till 30 
meter från strandlinjen) utgörs av brukad 
mark/anlagda ytor. I Tabell 8 redovisas sta-
tusklassning av kvalitetsfaktorer för ekologisk 
status för Kroppkärrssjön.

Kroppkärrssjön uppnår ej god kemisk status 
för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter. 

Kroppkärrsbäcken förbinder Kroppkärrssjön 
med Vänern och har ingen egen statusklass-
ning utan ingår som en del i Vänern - Ham-
marösjön.

Välsvikstjärnet
Välsvikstjärnet tar emot utsläpp från Hedens 
sopförbränningsanläggning och läckage från 
soptippen vid Heden. Välsvikstjärnet är för 
liten för att bli klassificerad enligt vattendi-
rektivet och har därför ej fått egna miljökva-
litetsnormer, utan ingår som en del i Vänern 
- Hammarösjön. 

Statusklassning av kvalitetsfaktorer för ekologisk status

Kvalitetsfaktor Statusklassning Datum för klassning 

Fysikalisk- 
kemiska

Näringsämnen God 2015-05-20

Ljusförhållanden Ej klassad -

Syrgas Ej klassad -

Försurning Hög 2015-02-12

Särskilda förorenade 
ämnen (SFÄ)

God (koppar, zink) 2017-05-19

Hydromorfo- 
logiska

Konnektivitet Dålig 2013-10-26

Hydrologisk regim Hög 2019-04-03

Morfologiskt tillstånd Måttlig 2019-04-16

Biologiska

Växtplankton Ej klassad -

Påväxt-kiselalger Ingen uppgift -

Bottenfauna Ingen uppgift -

Makrofyter Ej klassad -

Fisk Ingen uppgift -

Tabell 8. ▶ Statusklassning av 
kvalitetsfaktorer för ekologisk 

status Kroppkärrssjön.



  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, FÖP VÄLSVIKEN 43

Statusklassning av kvalitetsfaktorer för ekologisk status

Kvalitetsfaktor Statusklassning Datum för klassning 

Fysikalisk- 
kemiska

Näringsämnen Måttlig 2019-05-23

Försurning Ej klassad -

Särskilda förorenade 
ämnen (SFÄ)

God (koppar, zink) 2017-05-19

Hydromorfo- 
logiska

Konnektivitet Dålig 2013-11-27

Hydrologisk regim Måttlig 2019-04-04

Morfologiskt tillstånd God 2019-04-15

Biologiska
Påväxt-kiselalger God 2015-02-12

Bottenfauna Otillfredsställande 2015-07-10

Fisk Ingen uppgift -

Alsterälven
Enligt den senaste statusklassningen har 
Alsterälven otillfredsställande ekologisk status 
baserat på bottenfaunaundersökningar som 
tyder på regleringspåverkan och viss näring-
spåverkan. Längre österut mynnar Alsterälven 
vars nedre lopp är påverkat av jordbruk, vilket 
för med sig höga fosforhalter. Konnektiviteten 
har dålig status, och allmänna förhållanden 
(näringsämnen) måttlig status. I Tabell 9 redo-
visas statusklassning av kvalitetsfaktorer för 
ekologisk status för Alsterälven - S om Alstern.

Alsterälven uppnår ej god kemisk status för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter. 

Tabell 9. ◀ Statusklassning av 
kvalitetsfaktorer för ekologisk sta-
tus Alsterälven - S om Alstern.
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6.5 KLIMATPÅVERKAN
En hållbar utveckling är enligt Brundtlandrap-
porten (Förenta nationerna, 1987) en sam-
hällsutveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Ett vik-
tigt mål i en hållbar utveckling är att minska 
utsläppen av växthusgaserna. I Karlstads 
kommuns miljö- och klimatstrategi anges att 
klimatpåverkan från energi- och transport-
sektorn ska minska med 25% mellan 2008 och 
2020. Andelen resor med kollektivtrafik ska 
mellan 2005 och 2020 fördubblas. Andelen 
resor med gång- och cykeltrafik ska öka, från  
30% år 2004 till 35% 2015 och 40% 2020 (Trafi-
kanalys, 2015). 

Produktion av varor och livsmedel påverkar 
också klimatet. Den privata konsumtionen som 
bidrar mest till utsläpp av klimatgaser kan de-
las upp på följande vis; äta, bo, resa och shoppa 
(Naturvårdsverket, 2008).

Klimatanpassning 
Klimatet håller på att förändras och Karlstads 
kommun har likt många andra kommuner 
en utmaning i att planera för detta. Karlstad 
ligger i norra Europas största deltaland och 
riskerar översvämning från både Klarälven 
och Vänern. Arbetet med att begränsa de 
pågående klimatförändringars effekter bör 
ske från två olika håll – att minska utsläppen 
av växthusgaser, men också att genom en 
god fysisk planering anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Syftet är att mildra nega-
tiva förväntade effekter i ekologiska, sociala 

samt ekonomiska system eller att utnyttja nya 
möjligheter som uppstår till följd av klimat-
förändringarna. Klimatanpassning innebär 
således åtgärder som anpassar samhället till 
de klimatförändringar vi står inför och är inte 
att förknippa med åtgärder för att reducera 
klimatförändringarna. 

I rapporten Stigande vatten föreslår Länssty-
relserna i Värmland och Västra Götaland en 
planeringsmodell i fem steg för planering i 
översvämningsdrabbade områden. Denna in-
leds med en riskbedömning med kartläggning 
av översvämningsrisk och går sedan vidare 
i en bedömning av lämplig markanvändning 
med hänsyn till översvämningsrisken. Därefter 
följer riskreducering för funktioner i områden 
med risk för översvämning. 

För bedömningen av lämplig markanvändning 
presenterar rapporten ett markanvändnings-
diagram där olika typer av funktioner bedöms 
lämpliga eller olämpliga i olika översväm-
ningszoner. Till rapporten finns ett faktablad 
som avser Vänern där höjdnivåerna för dessa 
zoner anges. Översvämning orsakad av till 
exempel höjda grundvattennivåer eller skyfall 
omfattas inte av översvämningszonerna. 

Markanvändningsdiagrammet anger att 
helårsboende är lämpliga i zon 1, att åtgär-
der krävs i zon 2, men ska undvikas i övriga 
översvämningszoner. Enligt faktabladet för 
Vänern omfattar zon 1 i Karlstad områden som 
ligger över en framtida dimensionerande nivå 
på +47,01 meter över havet (RH00 Vänersborg) 
och zon 2 omfattas av en framtida 200-årsnivå 
på +46,56 meter över havet (RH00 Vänersborg). 

Enligt kommunens översvämningsprogram 
(2010) ska bostäder och infrastruktur kunna 
fungera vid nivåer i Vänern med en åter-
komsttid av 200 år. För att klara 200-årsnivån 
i Vänern ska exploateringen förhålla sig till 
+46,75 meter över havet (enligt Karlstads 
höjdsystem RH00).  Det är översvämningshotat 
i området för den planerade godsbangården, 
men också i utredningsområdets sydvästra 
del då området som lägst ligger på +44,8 meter 
över havet, Figur 21.

Översvämningsrisk föreligger också i samband 
med skyfall i så kallade instängda områden, se 
Figur 22. Ett sådant område är dagens handel-
sområde mellan E18 och Välsviksleden. Andra 
instängda områden är känsliga att exploatera 
utan att dagvattenhanteringen säkerställs, till 
exempel  ett område norr om järnvägsbanken.

Figur 21. ▶ 200-årsnivåer för 
Vänern respektive Klarälven.
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Figur 22. ◀ Ytavrinning vid sky-
fall. Instängda områden identifi-
erade utifrån terrängförhållanden. 
(Källa: WSP, 2017a)

7.  MILJÖKONSEKVENSER

Beskrivning och bedömning av konsekvenser 
görs för de miljöaspekter som bedömts vara 
relevanta för planförslaget och som anses 
kunna påverkas på ett betydande sätt vid ett 
genomförande. Hur avgränsningen är gjord 
beskrivs i kapitel 4, avsnitt 4.1-3. För bedöm-
ningen används bedömningsgrunder som 
redovisas i bilaga 1. De nationella miljömålen, 
miljökvalitetsnormer och riktvärden för buller 
är exempel på bedömningsgrunder, men även 
kommunala mål- och policydokument, beva-
randeprogram för hotade arter används.

Konsekvenserna bedöms enligt följande skala:

• Stora eller mycket stora negativa 
konsekvenser

• Märkbara negativa konsekvenser
• Små negativa konsekvenser
• Inga eller försumbara negativa 

konsekvenser
• Positiva konsekvenser.

7.1 NATUR- OCH KULTUR- 
MILJÖLANDSKAPET
Landskapsbild
Nollalternativ
I ett nollalternativ kvarstår planområdet i 
stort sett som det ser ut idag, men flertalet 
detaljplaner finns sedan tidigare för området 
och förändringar som är aktuella är bland 
annat verksamheter för industri, lager, han-
del och kontor. I anslutning till det centralt 
belägna handelsområdet pågår arbete med två 
detaljplaner. Ett område norr om järnvägen är 
reserverat för industristickspår och serviceväg, 
och för ett långsmalt område på södra sidan 
järnvägen pågår arbete med en ny järnvägsplan 
för mötesspår.

Bebyggelsen i Välsviken får i ett nollalternativ 
en fortsatt uppsplittrad struktur. Dagens stor-
skaliga industri- och handelskaraktär kommer 
fortsatt prägla landskapet även om mindre 
tillkomst av bostadsbebyggelse sker, och där-
med utvecklas stadsdelen inte fullt ut. Utan en 
fördjupad översiktsplan som anger en långsiktig 
strategi för området kan bostäder tillkomma 
via separata detaljplaner med risk för en mer 
spridd bebyggelse.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för landskapsbilden 
då de fysiska förändringar som sker medför liten 
förändring av områdets karaktär. 

Planförslag
Välsvikens storskaliga industri- och handels-
karaktär ska enligt den fördjupade översikts-
planen utökas med ytterligare handel och in-
dustri, men även bostäder ska berika området. 
Den fördjupade översiktsplanen innebär att 
stora arealer skog försvinner till förmån för 
utveckling av Välsviken.

Planen medför måttliga förändringar gente-
mot det omgivande landskapet. Upplevelsen 
av det kulturmiljölandskap som präglar plan-
områdets östra del förändras i liten utsträck-
ning, men inga kulturhistoriska samband 
bedöms påverkas. Utökning av de befintliga 
industriområdena och komplettering med 
cirka 1700 bostäder kommer ge Välsviken ett 
mer enhetligt intryck och därmed bidra till att 
dagens tydliga inslag av industri reduceras. 
Planförslaget medför intrång i stora arealer 
med skog, men planens tydliga riktlinjer om 
att betydande grönpartier och skogsområ-
den så långt som möjligt ska bevaras minskar 
risken för betydande negativ påverkan på 
landskapsbilden. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
märkbara negativa konsekvenser för landskaps-
bilden. 
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Planförslag
Se Figur 23. Den fördjupade översiktsplanens 
huvudsakliga påverkan på områdets naturvär-
den är sammanfattningsvis att en förhållan-
devis stor areal obebyggd skogsmark kommer 
att omvandlas till bostads- och industrimark. 
Huvudsaklig påverkan blir minskad areal 
skogsbiotop, eller starkt utglesade skogar, 
där viktiga strukturer som gamla träd, grova 
träd och döda träd inte längre finns kvar eller 
skapas. Avverkning innebär också en ökad 
fragmentering av kvarvarande skogar med 
ökad exponering för sol och vind som följd. I 
vissa partier kommer sannolikt även marken 
att planas ut, med ytterligare påverkan på 
naturmiljön som följd. 

De direkta effekterna för många växter och 
djur som idag finns i området är bl.a. ökad risk 
för uttorkning, brist på substrat och brist på 
livsmiljö. Som en konsekvens av att en stor 
areal livsmiljö försvinner kommer områdets 
biologiska mångfald ofrånkomligen att för-
ändras genom att arter i skogsmiljö påverkas 
negativt. Arter som trivs bättre i bebyggda 
trakter istället kommer att kolonisera den 
omvandlade ytan. Skogslevande arter med 
lite större krav på skogsareal får sannolikt 
ett nytt utbredningsmönster i området. Olika 
arter av exempelvis vedlevande skalbaggar 
och vedsvampar som lever på eller i substrat 
av mer tillfällig karaktär som t.ex. död ved i 
olika stadier av förmultning, riskerar även 
de försvinna. Orsaken är att nyskapandet av 
tillfälliga substrat inte kan ske i tillräcklig om-
fattning när skogsarealen minskar kraftigt. En 

viktig åtgärd för att motverka den här typen 
av effekt är sparandet av de mest värdefulla 
områden som nämns nedan.

Indirekta effekter på de miljöer som blir kvar 
är ökad störning, påverkan och slitage genom 
att antalet besökare sannolikt blir större än 
idag och samtidigt som de får mindre ytor att 
röra sig på än idag. 

Det är positivt att planen tar god hänsyn 
till planområdets mest värdefulla delar på 
Alstersnäset, Trollkoneberget och Rävberget 
genom att utveckla efter naturens, friluftsli-
vet och fornlämningarnas förutsättningar. En 
utveckling i Alstersnäset kommer att innebära 
att ett område med högt naturvärde exploate-
ras för att kunna dra nytta av det fina Vänerlä-
get. Enligt planförslaget ska inga biotoper eller 
nyckelbiotopskvaliteter vid partier med höga 
naturvärden kring Alstersnäset exploateras 
eller riskeras skadas. Här är utformning och 
anpassning efter områdets förutsättningar i 
detaljplaneskedet av vikt för motverka och/el-
ler mildra en eventuell påverkan på rödlistade 
arter och signalarter i området. Alstersnäsets 
södra del, där de högsta naturvärden finns, fö-
reslås som natur i plankartan. Den södra delen 
omfattas även av utvidgat strandskydd. För 
ett bibehållande av planområdets biologiska 
mångfald är det också viktigt att upprätthålla 
ett lövträdsrikt stråk mellan Alsterdalen och 
Kroppkärrssjön. Det befintliga stråkets exis-
tens kan vara orsak till att den krävande arten 
mindre hackspett då och då observerats vid 
Välsvikstjärnet och Kroppkärrssjön.

Figur 23. ▶ Naturvärden samt 
planförslaget.

Naturmiljö
Nollalternativ
För områdets naturvärden och biologiska 
mångfald innebär ett nollalternativ att skogs-
bruk med generell hänsyn kommer att påverka 
drygt hälften av områdets skogar med negati-
va effekter som biotopförlust, fragmentering, 
ökad uttorkning och förlust av värdefulla 
strukturer. Övriga 40 procent är skogspartier 
med lite höga naturvärden som helt eller del-
vis undantas från skogsbruk. Detta gäller till 
exempel bestånd vid Välsvikstjärnets strand, 
på Alstersnäset, Trollkoneberget och Rävber-
get. Den relativt stora areal skogsmark där stor 
hänsyn till naturvärdena visas vid skogsbruks-
åtgärder kan i betydande utsträckning mildra 
de negativa effekterna av skogsbruk i områ-
det. I och med att all slutavverkning av skog i 
området inte utförs samtidigt, och att ny skog 
växer upp efter avverkning minskar också de 
negativa effekterna på både kort och lång sikt. 
Effekter av skogsbrukets påverkan måste sna-
rare ses i hundraårsperspektiv än till planens 
prognosår 2040.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser på naturmiljön.
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I planen finns förslag på gröna stråk i 
nord-sydlig och öst-västlig riktning genom 
området. I viss mån kan detta underlätta för 
djur och växter att leva kvar eller återkolo-
nisera området efter ett genomförande av 
planen. I och med att den nya bebyggelsen 
ansluter till E18 och bostadsbebyggelsen på 
Kronoparken kommer det sannolikt att fung-
era som en barriär för i första hand faunans 
rörelser i öst-västlig riktning. För att motverka 
den effekten är det bra att stråket med skog 
från Alsterdalen till Kroppkärrssjön, utmed 
Vänerstranden och förbi Välsvikstjärnet, 
bevaras.

Vid en utbyggnad av planerat mötesspår 
för järnvägen kommer det strandskyddade 
området vid Kroppkärrsbäcken att påverkas. 
Störningen från buller i området är redan idag 
ytterst påtaglig genom vägar, järnväg och in-
dustrier. En något ökad bullernivå bedöms inte 
ha någon större negativ effekt på djur- eller få-
gelliv. Om den för naturvärdet mest värdefulla 
delen, lövskogsbården närmast bäcken, sparas 
bedöms åtgärdens negativa påverkan bli ringa. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
märkbara negativa konsekvenser på naturmil-
jön. Motiv till bedömningen är i huvudsak den 
genomgripande, och för överskådlig tid irrever-
sibla påverkan, planförslagets genomförande 
bedöms få på planområdets naturmiljö och 
biologiska mångfald, även om partier med höga 
naturvärden tas hänsyn till i planförslaget. Det 
är viktigt att man i detaljplaneskedet tar hänsyn 
till området förutsättningar vid en utveckling 
av området för att motverka och/eller mildra 
negativ påverkan.

Kulturmiljö
Nollalternativ
Med utgångspunkt i pågående verksamheter, 
beslutade detaljplaner och pågående järnvägs-
plan inom utredningsområdet kommer kända 
kulturlämningar och kulturmiljöer vid ett 
nollalternativ att påverkas i mycket begränsad 
omfattning. Under förutsättning att skogsbru-
ket tar hänsyn vid avverkningar är den enda 
kulturlämning som berörs av beslutade de-
taljplaner en bygårdstomt vid Välsvikens gård. 
Bygårdstomten utgör en fornlämning och är 
därmed skyddad enligt kulturmiljölagen. By-
gårdstomten bevaras genom att detaljplanen 
anger naturområde för den aktuella platsen 
med ett skyddsavstånd om 50 meter till indu-
strimarken. 

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga till försumbara konsekvenser för kulturmil-
jön.

Planförslag
Se Figur 24. Planområdet inkräktar i sin östra 
del på riksintresseområdet Alsterdalen, men 
de åtgärder som planeras bedöms inte för-
ändra riksintressets värde eller påverka detta 
på ett negativt sätt. Enligt planförslaget ska 
en lägre bebyggelse (2-4 våningar) eftersträ-
vas för att minska synligheten från Alsters 
herrgård och därmed minimera påverkan på 
riksintresset. 

Planförslaget innebär att särskild hänsyn ska 
tas till fornlämningarna vid Alstersnäset, till 
Kroppkärrs gård, till gränsmärket mellan 
Kroppkärrs och Alsters gård samt till ban-
vaktstugans miljö. I kommande detaljplane-
ring utreds skyddsavstånd och respektavstånd 
till dessa kulturmiljöer. Planförslaget medför 
att Kulturmiljö 1-4 bibehålls. Kulturmiljö 5 
består av en mer eller mindre intakt skans-
miljö med högt värde och med anknytning till 
beredskapstiden. En utbyggnad enligt för-
slaget kan medföra att ungefär halva arealen 
tas i anspråk för bebyggelse och att några 
lämningarnas kulturhistoriska samband bryts 
eller försämras. Närmiljöerna till stenbrott 
och stridsvärn ska enligt planen, studeras i 
kommande detaljplaneringsskede. I fall där 
stenbrott eller skyddsvärn ligger i ett föresla-
get exploateringsområde ska det strävas efter 
att bevara dessa i exempelvis ett grönområde. 

Planförslaget med föreslagen hänsyn bedöms 
sammantaget innebära små negativa konse-
kvenser för kulturmiljön.

Figur 24. ▶ Kulturmiljövärden 
samt planförslaget.
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dras nytta av och som kan ses som en positiv 
konsekvens av planförslaget.  De negativa ef-
fekterna motverkas genom att de mest välan-
vända gång- och cykelstråken samt strövområ-
dena bibehålls i samband med exploateringen. 
De spontana, oplanerade stigarna i området lär 
däremot till största delen försvinna när mark 
tas i anspråk för bebyggelse. De grönområden 
som lämnas utan bebyggelse minskar också 
i värde som strövområde i och med att de 
blir små och inklämda mellan ytor med olika 
exploatering. Riksintresset för yrkesfiske och 
friluftsliv (som gränsar mot planområdet i 
söder), riksintresse- och Natura 2000-området 
Kaplansholmen en bit åt sydväst bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

Den planerade godsbangårdens placering gör 
inte intrång i Frödingleden och inte heller 
där sträckan knyts samman med Kroppkärr-
sleden, men godsbangården bör placeras på 
ett avstånd som tar hänsyn till leden och dess 
upplevelsevärde. 

Vid en utbyggnad av planerat mötesspår 
för järnvägen kommer det strandskyddade 
området vid Kroppkärrsbäcken att påverkas. 
Ökad spårtrafik kommer sannolikt att medföra 
ökat buller, men eftersom området redan är 
starkt påverkat av buller från järnväg, vägar 
och industrier bedöms en ökning inte få så 
stor effekt. Det viktiga är att Frödingleden 
även fortsättningsvis kan gå här, som en länk 
mellan Kroppkärr, Alster och Välsviken.

Rekreation och friluftsliv
Nollalternativ
I ett nollalternativ bedöms ingen påverkan på 
rekreation och friluftsliv ske.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Planförslag
Se Figur 25. Planförslaget kommer att medföra 
begränsade ingrepp i de rekreations- och fri-
luftsområden som förekommer i området, men 
kan komma försvåra tillgängligheten till olika 
områden för allmänheten. 

Hela området från Vänerstranden upp till E18 
är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
Med undantag av höjdryggen mellan handel-
sområdet och Alsterdalen används det idag 
frekvent som bostadsnära ströv- och grönom-
råde av boende på stadsdelen Kronoparken. 
För att ytterligare värna områdets betydelse 
för det rörliga friluftslivet finns ett utvidgat 
strandskydd för Vänerstranden på Alstersnä-
set. Den byggnation som föreslås i planförsla-
get kommer att innebära små inskränkningar i 
områdets betydelse för det rörliga friluftslivet, 
men eftersom riksintresset enligt miljöbalken 
4 kap 1 § inte ska utgöra hinder för utveckling 
av befintliga tätorter bedöms konsekvenserna 
för riksintresset vara av underordnad bety-
delse. Samtidigt så tillgängliggör planförslaget 
nya besöksmål och besöksrörelser vid Al-
stersnäset, där det fina läget nära Vänern kan 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv.

Figur 25. ▶ Friluftsvärden och 
rekreationsvärden samt  

planförslaget.
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7.2 HÄLSA OCH SÄKERHET

Farligt gods
Nollalternativ
I ett nollalternativ kan trafikökningar på E18 
och Värmlandsbanan förväntas och därmed 
ytterligare tillkomst av fordon med farligt 
gods. Verksamheter, handel och industri 
tillkommer inom redan detaljplanelagda om-
råden vilket ökar antalet människor som kan 
befinna sig inom områden som ligger inom 
influensområdet för en olycka. Bebyggelse 
med bostäder tillkommer dock inte i nollalter-
nativet.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
innebära inga eller försumbara negativa kon-
sekvenser för risk och säkerhet avseende farligt 
gods.

Planförslag
En full utbyggnad av Välsviken enligt planför-
slaget kommer att generera en trafikökning 
på Välsviksleden, men avlastar däremot andra 
delar av Karlstad i och med omdragningen av 
Hammaröleden. En ökad mängd fordon med 
farligt gods på väg och järnväg medför i sig en 
ökad risk för olyckor. Utvecklingen av områ-
det medför samtidigt att fler människor kom-
mer att befinna sig inom områden som kan bli 
utsatta för konsekvenserna av en olycka med 
farligt gods. 

Områden som planeras för bostadsbebyggelse 
hamnar delvis inom 70-150 meters avstånd 
från järnvägen, E18 och Välsviksleden, se Figur 
26. Enligt översiktsplanens riktlinjer bör man 
inom 70-150 meters avstånd vara restriktiv 
med att tillåta etablering av skola, förskola 
eller flerbostadshus. I den fördjupade över-
siktsplanen anges att skyddsavstånd måste 
bedömas i förhållande till de lokala förutsätt-
ningarna och att skyddsåtgärder ibland kan 
vara mer effektiva än skyddsavstånd. 

Översiktsplanen anger vidare att om rekom-
mendationerna inte kan följas bör en riska-
nalys upprättas som underlag för detaljplane-
ring. Riskanalysen bör utformas i enlighet med 
översiktsplanens riktlinjer för riskanalyser.

Ett genomförande av den fördjupade över-
siktsplanen innebär att översiktsplanens 
avståndsrekommendationer inte följs fullt ut. 
Riskanalyser behöver därför upprättas som 
underlag för kommande detaljplanering för 
att riskerna för människors hälsa inte ska öka 
med genomförandet av planen.

Planförslaget med de rekommendationer som 
anges för kommande planeringsskeden bedöms 
sammantaget innebära små negativa konsekven-
ser för risk och säkerhet avseende farligt gods.

Buller 
En bullerberäkning har gjorts för trafikbuller 
med prognosåret 2040. 

Nollalternativ
I ett nollalternativ genererar de ökade 
trafikmängderna på E18, Välsviksleden och 
järnvägen en viss ökning av bullernivåerna. 
Verksamheter, handel och industri tillkommer 
inom redan detaljplanelagda områden. Bebyg-
gelse med bostäder tillkommer inte i nollalter-
nativet varför de ökande bullernivåerna inte 
medför störningar vid människors boenden.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga eller försumbara negativa konsekvenser för 
människors hälsa.

Planförslag
Den förväntade trafikökningen medför att den 
ekvivalenta och maximala ljudnivån ökar jäm-
fört med Välsvikens situation idag. Planförsla-
get innebär att avståndet mellan järnvägsspår, 
väg och bostäder minskar vilket medför att 
fler människor får sitt boende i bullerutsatta 
miljöer.

Gällande riktvärden för buller vid bostads-
byggnader överskrids närmast E18, järnvägen 
och delvis i anslutning till vissa genomfartsga-
tor, se Tabell 10 och Tabell 11.

Figur 26. ▶ Riskobjekt samt 
planförslaget.
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I Tabell 11 redovisas hur riktvärden för max-
imalnivå hålls för bostäder med den utform-
ning som illustreras i planförslaget.

I Tabell 10 redovisas hur riktvärden för ekviva-
lent buller hålls för bostäder med den utform-
ning som illustreras i planförslaget.

Bostads-
område

Ekvivalentnivå från väg och 
järnväg

1 60 dBA överskrids vid byggnader 
närmast E18. Till största del har 
områden under 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå.

5 60 dBA överskrids vid fasader mot 
genomfartsgatan. Området som 
helhet har till största del under 55 
dBA.

6 60 dBA överskrids vid de yttre 
byggnaderna längs områdets 
norra sida. Även på detta områ-
de finns byggnader som med 
föreslagen utformning inte klarar 
att uppfylla 4 § att hälften av 
boningsrummen kan orienteras 
mot en bullerskyddad sida. Inne 
på området beräknas ljudnivån 
understiga 55 dBA.

Tabell 10. ▶ Ekvivalentnivå för 
väg och järnväg.

Tabell 11. ▶▶ Maxnivå för väg  
och järnväg.

För att kunna bygga bostäder vid de bullerut-
satta områdena och klara riktvärden enligt 
förordningen, krävs att byggnaderna utformas 
på ett sådant sätt att en sida skapas där ljud-
nivån understiger 55 dBA ekvivalentnivå och 
70 dBA maximalnivå. För uteplatser i bullerut-
satta lägen kan lösningen med en gemensam 
bullerskyddad uteplats tillämpas. 

I utredningen konstateras att även lokalgator 
inom bostadsområdena kan orsaka buller. 
Lokalgatorna har inte tagits med i beräkning-
en. Dessa behöver tas med i en mer detaljerad 
utredning av området. Buller från befintliga 
och kommande verksamheter behöver utredas 
och bevakas i kommande planarbete.

Bebyggelsen bedöms kunna anpassas så att 
riktvärden för buller klaras. Även om riktvär-
dena klaras kan fler människor, jämfört med 
nollalternativet, komma att utsättas för bul-
lernivåer som är skadliga för hälsan eftersom 
nivån där buller orsakar till exempel stress och 
sömnstörningar är individuell. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för människors 
hälsa.

Bostads-
område

Maximalnivå från väg

1 70 dBA underskrids vid samtliga 
bostäder. Observera att även lokal-
gator orsakar buller. Dessa behöver 
tas med i detaljerad utredning av 
området.

5 70 dBA överskrids vid fasader nära 
genomfartsgatan.

6 70 dBA överskrids endast vid 
byggnader nära genomfarstgatan 
österut.

Bostads-
område

Maximalnivå från järnväg

1 70 dBA underskrids i hela området.
5 70 dBA underskrids i hela området.
6 70 dBA överskrids vid ett flertal 

byggnader längs den södra och 
östra delen av området.
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7.3 HUSHÅLLNING MED  
NATURRESURSER

Areella näringar
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att skogsbruk kan 
bedrivas i området på i stort sett samma vis 
som i dagsläget. Del av skogsmark tas i anspråk 
för genomförandet av antagen detaljplan för 
Välsviken 2:1. 

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga eller försumbara negativa konsekvenser för 
areella näringar. 

Planförslag
Det ekonomiskt inriktade skogsbruk som idag 
bedrivs i områdets skogar bedöms i princip 
upphöra när planen genomförs eftersom den 
skog som då återstår kommer att utgöra gröna 
stråk eller strövområden med särskild hänsyn. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för den areella 
näringen skogsbruk i och med att möjligheten till 
skogsbruk i stort sett upphör inom planområdet. 
Marken ägs till största del av kommunen. Påver-
kan på privata skogsägare är därför begränsad. 

Luftkvalitet
Nollalternativ
I ett nollalternativ genererar de ökade tra-
fikmängderna på E18 och Välsviksleden ökat 
utsläpp av luftföroreningar.

Ingen bostadsbebyggelse tillkommer i ett nol-
lalternativ. Däremot tillkommer verksamhe-
ter, handel och industri inom redan detaljpla-
nelagda områden vilket medför ett ökat antal 
människor som rör sig inom planområdet.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga eller försumbara negativa konsekvenser 
för människors hälsa till följd av luftförorening-
ar. Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte 
överskridas.

Planförslaget
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse 
tillkommer och medför att fler människor kan 
komma utsättas för luftföroreningar jämfört 
med nollalternativet. Ingen bostadsbebyggelse 
tillkommer dock där tillgängliga data visar att 
påverkan från industriell verksamhet inklu-
sive avfallsförbränning, trafik och järnväg är 
som högst. Utbyggnaden av verksamheter, 
handel och industri kommer även medföra en 
viss ökning av trafikmängderna som i sin tur 
leder till ytterligare luftföroreningar. 

Ett genomförande av den planerade bioga-
sanläggningen på Heden kommer eventuellt 
att innebära luktstörningar, men bedöms i 
sig inte utgöra någon hälsorisk (Planprogram 

för centrala Välsviken, 2011). Luktstörningar 
kan innebära en olägenhet och skyddsavstånd 
mellan bostadsbebyggelse och verksamheter 
som kan medföra luktstörningar bör beaktas i 
detaljplaneskedet. 

Då beräkningarna i luft-pm för Östra Kropp-
kärr visade att både PM10 och NO2 under-
skreds med god marginal avseende miljökva-
litetsnormernas gränsvärden kan det utifrån 
dessa beräkningar också finnas god möjlighet 
att anta att berörda miljökvalitetsnormer inte 
överskrids i övriga delar av planområdet.   Den 
miljöövervakning som sker med analys av me-
taller i mossa är viktig att följa i det fortsatta 
planarbetet för området. Då resultat från de 
spridningsanalyser som utförts inte klarlagt 
bakgrunden till de förhöjda metallkoncentra-
tionerna i mossa bör frågan om luftkvalitet 
även studeras närmare.

Den trafikökning som förväntas uppstå inom 
planområdet bedöms inte bidra till en sådan 
ökning av luftföroreningar att risk för överträ-
delse av fastställda miljökvalitetsnormer upp-
står. Inför detaljplaneläggning av ny bostads-
bebyggelse bör dock en luftkvalitetsutredning 
genomföras i enlighet med översiktsplanens 
rekommendationer.

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för människors hälsa 
till följd av luftföroreningar. Miljökvalitetsnor-
mer för luft bedöms inte överskridas.
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Materialresurser
Nollalternativ
Ett nollalternativ medför ringa behov av mate-
rialresurser inom området. 

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för naturresurshus-
hållningen avseende materialresurser. 

Planförslag
Eftersom jordtäcket inom planområdet är tunt 
kommer byggnationerna i första hand att ge-
nerera överskottsmassor av berg, men någon 
beräkning av storleksordningen och analys av 
kvaliteten är inte gjord. Delar av bergmateri-
alet bör efter krossning kunna användas för 
utfyllnad och underlagsmaterial vid iordning-
ställande av plana ytor för vägar, byggnader 
med mera. 

Det är i nuläget svårt att bedöma eventuellt 
behov av upplag för överskottsmaterial efter-
som det inte är känt vilket behov som finns av 
material för till exempel bullervallar vid E18 
och järnvägen. Oavsett upplag innebär mass-
hanteringen omfattande transporter med stor 
påverkan på miljön. Ytterligare transporter 
lär rimligen också behövas för att transportera 
mjuka massor till området. Alla transporter 
samt sprängning av det berg som måste bort 
innebär omfattande buller under byggtiden. 
En masshanteringsplan kan vara ett bra sätt 
att redovisa hur frågan ska hanteras i det kom-
mande arbetet.

Massbalans bör eftersträvas om området byggs 
ut i ett sammanhang. Om utbyggnaden sker 
i flera etapper, vilket är högst sannolikt med 
tanke på planområdets areal, kan det vara 
svårare att samordna behoven av massor inom 
området som helhet. 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.

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
märkbara konsekvenser för naturresurshus-
hållningen mot bakgrund av områdets storlek 
och varierade terräng samt svårigheten att i tid 
samordna hanteringen av massor inom området. 
Konsekvenserna är dock svårbedömda i den 
tidiga fas av planeringen som planen ingår i.

Ytvatten
Nollalternativ
Nollalternativet medför viss ytterligare explo-
atering av mark inom områden som avrinner 
mot Vänern-Hammarösjön. Vid prövning 
av tillkommande verksamheter, handel och 
industri prövas behovet av rening. Instängda 
områden vid idag bebyggda områden medför 
stor risk för översvämning vid skyfall om de 
inte åtgärdas.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
inga eller försumbara negativa konsekvenser 
för ytvattenkvaliteten. Miljökvalitetsnormerna 
bedöms kunna hållas.

Planförslag
Planförslaget medför hårdgörande av betydan-
de ytor naturmark. Detta medför en snabbare 
avrinning av dagvatten som även kan vara 
påverkat av föroreningar från verksamheter 
och boende i de nybyggda områdena. Reci-
pienterna kan därför påverkas genom tillförsel 
av förorenat dagvatten och erosion till följd 
av ökade flöden. Naturliga reningsmöjligheter 
genom infiltration i naturmark byggs bort. 

Planen omfattar förslag för hantering av dag-
vattnet genom omhändertagande, fördröjning 
och rening i allmänna anläggningar förlag-
da på allmän platsmark med avledning mot 
kommunalt dagvattensystem. Ett system med 
långsam avrinning eftersträvas. 

Flödesreglering av dagvatten sker med hjälp 
av nya utjämningsmagasin innan utlopp sker 
till befintligt dagvattensystem. Volymer och 
möjliga placeringar för dessa magasin finns 
framtagna, men studeras mer detaljerat i sena-
re planeringsskeden.

För exploateringsytorna i de västra delarna 
mot Kroppkärrsjön och i de östra delarna mot 
Alstersälven kommer ett nytt ledningssystem 
eller diken att behöva byggas. Nya diken ska 
vara erosionsskyddade.

Beroende på vilken markanvändning som 
planeras inom ett område ska lämplig rening 
av dagvattnet utformas innan utsläpp till reci-
pient. Huvudsakligen föreslås rening i dagvat-
tenmagasin.
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7.4 KLIMATPÅVERKAN OCH 
KLIMATANPASSNING

Klimatpåverkan
Nollalternativ
Det finns sedan tidigare en antagen detaljplan 
för Välsvikens handelsområde. Denna medför 
att områdets funktion som externt handel-
sområde förstärks. Detta medför en ökad 
klimatpåverkan i och med att trafikalstringen 
till och från området samt konsumtionen ökar. 
Trafikökningar på E18 till följd av den allmän-
na trafikökningen är också att förvänta i ett 
nollalternativ.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för klimatet. 

Planförslag
Planförslaget innebär ökad befolkning, bebyg-
gelse samt fler verksamheter inom Välsviken 
vilket leder till ökade transporter och utsläpp. 
Dock satsar planen på kollektiva färdme-
del, såsom buss och tåg. Nya cykelvägar och 
busshållplatser planeras också i området. Det 
finns sedan tidigare en järnvägshållplats som 
erbjuder lokalpendling. Förtätning av Välsvi-
kenområdet med bostäder och handel integre-
rat medför att transportbehoven kan minska 
jämfört med en fortsatt ensidig utveckling av 
en extern handel i området. Detta ger ett bätt-
re underlag för satsningar på cykel- och kol-
lektivtrafik som även kan nyttjas av besökare 

För att ytterligare minska risken för belast-
ning av recipienter föreslås val av material vid 
byggnation som medför lägre grad av förore-
ningar, gröna tak för ökad infiltration och re-
ning samt fördröjande åtgärder inom kvarters- 
och platsmark. Vid behov kan det bli aktuellt 
med lokala reningsanläggningar för dagvatten, 
t.ex. oljeavskiljare för uppställningsplats för 
större fordon.

Områden som är instängda och därmed löper 
stor risk att översvämmas vid skyfall ska 
åtgärdas. Vid tillkommande exploatering ska 
dagvattenfrågan utredas och dagvattenhante-
ringen anpassas för att undvika större konse-
kvenser av skyfall.

Ekologisk status bedöms utifrån status på ett 
antal parametrar som grupperas under biolo-
giska, fysikalisk-kemiska och hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorer.

Biologiska faktorer bedöms utifrån status på 
växtplankton, bottenfauna, makrofyter och 
fisk. Ökad tillförsel av näringsämnen och 
toxiska ämnen är effekter som kan göra att 
planförslaget får konsekvenser för biologiska 
faktorer. Tillräcklig rening av dagvatten är 
därför avgörande för de biologiska faktorerna. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms 
utifrån status på konnektivitet, hydrologisk 
regim och morfologiskt tillstånd. Vattenföre-
komsterna berörs inte av planförslaget genom 
fysiskt intrång direkt eller i närområdet, 
utom vid Kroppkärrsbäcken som berörs av det 
planerade mötesspåret. Förutsatt att flöden 
regleras så att de motsvarar dagens och att 

trummor som anläggs i samband med det pla-
nerade mötesspåret utformas på ett sätt så att 
inte nya vandringshinder skapas, bedöms inte 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas. 

Fysikalisk-kemiska faktorer bedöms utifrån 
status på näringsämnen, ljusförhållanden, 
syrgas, försurning och särskilda förorenade 
ämnen. Planförslaget innebär att rening av 
dagvatten ska ske, huvudsakligen genom 
avsättning i magasin och diken. Vid etablering 
av verksamheter som kräver det ska särskilda 
reningsåtgärder vidtas i den omfattning som 
krävs. Ett genomförande av planen bedöms 
därför inte påverka fysikalisk-kemiska kvali-
tetsfaktorer.

Kemisk status bedöms utifrån status för priori-
terade ämnen inom grupperna bekämpnings-
medel, industriella föroreningar, tungmetaller 
och övriga föroreningar. För dagvatten har 
reningsåtgärder föreslagits i form av magasin 
och diken. För verksamheter som eventuellt 
kan vara förorenande utöver detta finns inte 
detaljerad information i detta skede. Det får 
förutsättas att tillräckliga reningsåtgärder 
väljs med kommande detaljplaneläggningar, 
tillståndsprövningar och godkännanden av 
verksamheter som underlag. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa 
konsekvenser för ytvattenförekomsterna med 
avseende på vattenkvalitet. Ingen enskild kva-
litetsfaktor bedöms påverkas och möjligheterna 
till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten 
bedöms inte försvåras.
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från Karlstads övriga stadsdelar. I kommunens 
miljö- och klimatstrategi ska andelen resor 
med kollektivtrafik fördubblas från år 2005 
till år 2020 samtidigt som andelen resor med 
gång- och cykeltrafik ska öka. Det pågår en ut-
redning som syftar till att finna effektiva vägar 
för att cykla inom Välsviken samt att knyta 
ihop Välsviken med närliggande stadsdelar. 
Detta går i linje med miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan, det bidrar till strävan mot en 
hållbar utveckling samtidigt som man följer 
kommunens strategi vad gäller kollektiv- och 
cykeltrafik vid nybyggnationer.

För att hantera klimatutsläpp från bland annat 
mat och annan konsumtion vill Karlstads 
kommun arbeta förebyggande genom att 
ändra konsumtionsmönster och öka miljömed-
vetenheten hos stadens invånare (Miljö- och 
klimatstrategi, 2013). Detta motverkas dock då 
planförslaget innebär utökade ytor för handel, 
vilket leder till större tillgång och därmed 
större efterfrågan för varor. 

Då det inte finns marknadsunderlag för att 
utöka livsmedelshandeln enligt den handels-
utredning som upprättats kommer omsättning 
därmed tas från befintlig handel inom Karlstad 
(Zök, 2015). Om omsättning tas från de mindre, 
lokala livsmedelsbutikerna innebär detta 
ytterligare klimatpåverkan då boende från 
dessa områden, troligtvis med bil eller buss 
som färdmedel, tar sig längre sträckor för att 
handla. Samtidigt kan detta medföra att man 
konsumerar mera i och med ett större utbud 
jämfört med de lokala livsmedelsbutikerna. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för klimatet. Motive-
ringen till bedömningen är att när de satsningar 
som görs som kan medföra minskade transpor-
ter, vägs mot en utveckling med ökad befolkning 
och fler verksamheter bedöms resultatet bli 
ökade transporter inom planområdet. Samtidigt 
innebär en förtätning goda förutsättningar för 
andra transportsätt än bil.

Klimatanpassning 
Nollalternativ
Översvämningsriskerna ökar i framtiden på 
grund av intensivare nederbörd och höjda 
vattennivåer till följd av klimatförändringar, 
vilket ställer krav på hantering av dagvatten 
samt anpassning och placering av ny bebyg-
gelse. Under järnvägsbanken finns i dagsläget 
två trummor som leder undan dagvatten. Den 
östra trumman, dit merparten av dagvattnet 
går, har redan idag inte tillräcklig dimension 
för att klara allt dagvatten vid kraftigare regn. 
Dagvatten rinner då utmed järnvägsbanken till 
den västra trumman. Det finns också bebyggda 
områden som har ”instängda områden” där 
det finns en översvämningsrisk, som troligtvis 
blir större i framtiden i och med de förväntade 
klimatförändringarnas effekter.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för området till följd 
av effekter av förväntade klimatförändringar. 
Översvämningsrisken av bebyggda områden 
förväntas öka.

Planförslag
Vid ett genomförande av planen kommer 
obebyggd skogsmark med bergrik terräng att 
ersättas av en omfattande utbyggnad av plan-
området där andelen hårdgjorda ytor kommer 
att öka avsevärt med snabbare avrinning och 
torrare markförhållanden som påföljd. Då det 
enligt dagvattenutredningen som utförts finns 
delar inom planområdet som är känsliga att 
exploatera utan ett säkerställande av dagvat-
tenhantering bör ytterligare utredningar ut-
föras där områdesvisa lösningar och principer 
för dagvattenhantering inom planområdet 
redovisas. 

Den planerade godsbangården riskerar att 
påverkas av höjda vattennivåer. Översväm-
ningsrisken går att minimera genom att man 
innan detaljplanearbetet påbörjas reglerar 
höjdsättningen inom området.

Beroende på var bostäder placeras kan också 
risken för skred reduceras i framtiden - berg 
eller moränrik mark innebär mindre risk för 
skred. Det har dock påvisats i dagvattenut-
redningen att området har risk för erosion då 
området är kuperat. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära 
märkbara negativa konsekvenser för området 
till följd av effekter av förväntade klimatföränd-
ringar. Risken för översvämning och erosion av 
bebyggda områden förväntas öka. 
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8. BESKRIVNING AV ANDRA KONSEKVENSER

8.1 TILLGÄNGLIGHET TILL 
HANDEL 
Den fördjupade översiktsplanen medger ett 
utökat byggande av nya ytor för handel/
verksamheter inom Välsvikens handelsom-
råde. Handelns omfattning och typ av handel 
kommer att utredas i samband med detaljpla-
nering. 

Etablering av handel i Välsviken kan medföra 
ökad konkurrens mellan de externa shopping-
centren och affärerna i stadskärnan. För att 
undvika försvagning och splittring av dessa re-
kommenderas enligt en övergripande handels-
utredning för Karlstads kommun att handeln 
förstärks vid redan befintliga handelsplatser 
(WSP, 2016). En utveckling av handeln i Välsvi-
ken går i linje med den analysen. 

Enligt samma handelsutredning beräknas 
befolkningen inom kommunen öka med totalt 
cirka 11 500 personer fram till och med år 
2030. Med hänsyn till Karlstads kommuns 
expansiva planer i kombination med denna 
starka befolkningstillväxt bedöms goda förut-
sättningar finnas för bland annat detaljhan-
deln och övrig kommersiell service att öka 
sina marknadsandelar. 

Handelsutredningen har tagit hänsyn till 
pågående projekt, så som handelskvarteret 
Merkurius i Karlstads centrum samt ombygg-
nation av Bergviks Köpcenter. 

En annan handelsutredning har tittat särskilt 
på frågan om att utöka Välsvikens handels-
område för livsmedel (ZÖK 2015). Detta skulle 
enligt utredningen innebära att omsättning 
tas från befintliga livsmedelsbutiker i Karl-
stadområdet, däribland Kronoparken, Rud och 
Våxnäs. Med hänsyn till marknadsförutsätt-
ningarna och den framtida ökade konsumtion 
som krävs bedöms utrymmet för livsmedels-
handel i Välsviken uppgå till högst 3000-4000 
kvm (ZÖK 2015). 

Påverkan på handel i andra  
kommuner
I handelsutredningen för Välsviken (2015) 
redovisas att slutsatsen för konsekvensutred-
ningen är att en etablering av volymhandel 
i Välsviken i första hand och till allra största 
del påverkar volymhandeln i övriga Karlstad 
och livsmedelshandeln i närområdet. Buti-
kerna i övriga Värmland påverkas mer av den 
allmänna utvecklingen inom handeln än av en 
handelsetablering i Välsviken. 

Volymhandeln i övriga Värmland påverkas 
även till viss del av utvecklingen i Eda och 
Årjäng med de stora handelsetableringar som 
pågår. Detta kan innebära att besökare från 
Norge minskas ytterligare. 

Sysselsättning
Utbyggnad av handelsområdet innebär att 
ytterligare arbetstillfällen skapas i staden. 
Detta medför i sin tur förutsättningar för fler 
människor att flytta hit och bidra till en ökad 
befolkning vilket går i linje med visionen Livs-
kvalitet Karlstad 100 000. 
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9. FÖRSLAG TILL MILJÖÅTGÄRDER 

Här redovisas förslag till åtgärder som kan 
förhindra eller lindra negativa konsekvenser 
samt förstärka positiva konsekvenser av plan-
förslaget.

9.1 NATUR,- KULTUR-  
OCH FRILUFTSLIV
Frödingleden och det välfrekventerade gång- 
och cykelstråket mellan Alster och Välsviken 
bibehålls, markeras och skyltas tydligt. 

Anslutande gång- och cykelstråk till ovanstå-
ende ”huvudleder” anläggs och skyltas. 

Anläggningar för att underlätta/styra strand-
nära vistelser för de boende bör uppföras.  Det 
minskar slitage och risken för störning.

Bebyggelsen på höjden närmast Alsterdalen 
bör anpassas med hänsyn till dalgången och de 
riksintressanta värden som finns där.

Skyltning och ordnade rekreationsmiljöer är 
exempel på åtgärder som kan framhäva och 
tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer.

De värdefulla naturmiljöerna på Alstersnäset 
och Trollkoneberget får möjlighet att utveckla 
naturvärdena och ges ett långsiktigt skydd 
som naturreservat

Förekomsten av spillkråka inom planområdet 
bör gynnas genom att lämna äldre barrskog 

utan åtgärder, och att vid avverkning/bygg-
nation spara högstubbar av både gran, tall och 
lövträd.

Naturvärdena inom området Kronoparken 
sydost kan utvecklas positivt om skogen längst 
i öster lämnas utan åtgärd.

I skogsområdet norr om järnvägen, mellan 
handelsområdet och Alsters herrgård, är det 
betydelsefullt att tidigt i en exploateringspro-
cess välja ut och avgränsa vilka partier som 
ska sparas som närnatur.

9.2 HÄLSA OCH SÄKERHET
Områden med översvämningsrisk åtgärdas. 

Det finns delar inom planområdet som är 
känsliga att exploatera utan att först säkerstäl-
la dagvattenhanteringen.. Om dessa ytor/om-
råden ska tas i anspråk för byggnation så bör 
utredning göras kring vilken påverkan detta 
får vid ett skyfall (30-,50- eller 100-års regn), 
varefter åtgärder kan vidtas. 

I samband med kommande detaljplanearbeten 
bör höjdsättningen inom området regleras så 
att den tillkommande bebyggelsen inte drab-
bas av översvämning.

I samband med kommande detaljplanearbeten 
för områden inom skyddsavstånd från led med 
farligt gods ska riskanalyser göras för att avgö-

ra om och vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att skydda människor mot konsekvenserna 
av en olycka.

I detaljplanering och bygglovsgivning av 
industri och handel ska åtgärder vidtas för att 
riktvärden för buller från sådan verksamhet 
hålls.

I samband med kommande detaljplanearbeten 
bör frågan om påverkan på luftkvalitet från 
kringliggande verksamheter och infrastruktur 
studeras närmare.

9.3 HUSHÅLLNING MED  
NATURRESURSER
En analys bör göras av materialresurser inom 
området för att utvecklingen av området 
ska kunna göras så resurssnålt som möjligt. 
Vid utbyggnad i etapper bör möjligheten att 
återanvända massor inom närområdet över tid 
analyseras.

9.4 KLIMAT
Planens konsekvenser för klimatet är till stor 
del beroende av hur trafiken utvecklas. Som 
komplement till byggandet av gång - och cy-
kelstråk och busshållplatser bör åtgärder som 
uppmuntrar val av dessa färdmedel vidtas, 
exempelvis informationskampanjer, tävlingar 
med mera.
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10. SAMLAD BEDÖMNING

Sakområde Nollalternativ Planförslaget Uppfyllelse miljömål
NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

Landskapsbild Området kommer i stort sett se ut som 
det gör idag, men flertalet detaljplaner 
finns sedan tidigare för området och 
förändringar som är aktuella är bland 
annat verksamheter för industri, lager, 
handel och kontor. Välsviken får en 
fortsatt uppsplittrad struktur. 

Planförslaget kommer innebära att 
Välsviken kommer få ett mer enhetligt 
intryck och reducerar dagens stora skala 
av industri.
En stor andel skogsmark, även på hög-
länta områden, kommer att omvandlas 
till bebyggd mark. 

God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen. Anpassning till terräng och 
vegetation kommer att ske.

Naturmiljö Områdets skog påverkas av skogsbruk 
med negativa effekter som biotopför-
lust, fragmentering, ökad uttorkning 
och förlust av värdefulla strukturer. 
De mest värdefulla områdena un-
dantas från skogsbruk. De negativa 
konsekvenserna bedöms bli små eller 
obetydliga

Genom sin genomgripande omdaning 
av planområdet bedöms planförslaget 
medföra en märkbar negativ påverkan 
på områdets biologiska mångfald, även 
om detta motverkas genom att de mest 
värdefulla naturmiljöerna undantas från 
exploatering.

Levande skogar/ Ett rikt växt- och djurliv: Pla-
nen bidrar till måluppfyllelsen genom att de 
mest värdefulla miljöerna för biologisk mång-
fald undantas från exploatering och gröna 
stråk upprätthålls i området. En omvandling 
av naturmark till exploaterade ytor påverkar 
den biologiska mångfalden lokalt.
Ett rikt odlingslandskap: Möjligheterna att 
nå miljömålet påverkas inte. Området hyser 
endast en liten andel odlingsmark. Bete kom-
mer att kunna pågå i samma utsträckning 
som idag.  

Kulturmiljö Kulturmiljöer bibehålls i motsvarande 
utsträckning som idag. Omgivningarna 
omvandlas i liten utsträckning.

Jämfört med nollalternativet medför 
planförslaget en högre grad av om-
vandling av landskapet och därmed de 
kulturhistoriska sammanhangen. Värde-
fulla kulturmiljöer bevaras i motsvaran-
de utsträckning som i nollalternativet. 
Åtgärder vidtas för att framhäva kultur-
historiska lämningar.

Levande skogar: Planen bidrar till måluppfyl-
lelsen. Kulturmiljövärden värnas. Allén och de 
äldre träden vid Kroppkärrs gård skyddas vid 
exploatering.
God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen. Kulturvärden tas till vara och 
utvecklas. 

Tabell 12. ◀ Sammanfattning 
av konsekvenser för behandlade 
miljöaspekter för nollalternativet 
och planförslaget. Bedömningen 
av planförslaget görs i jämförelse 
med nollalternativet.

I detta avsnitt sammanfattas miljöbedömning-
en av den fördjupade översiktsplanen i förhål-
lande till nollalternativet samt miljömål och 
miljökvalitetsnormer. Detta utgör underlag 

för avvägning mot andra målsättningar med 
samhällsplaneringen, till exemepl ekonomiska 
och sociala.

Stora eller mycket stora  
negativa konsekvenser

Märkbara negativa  
konsekvenser

Små negativa  
konsekvenser

Inga eller försumbara  
negativa konsekvenser

Positiva  
konsekvenser
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Stora eller mycket stora  
negativa konsekvenser

Märkbara negativa  
konsekvenser

Små negativa  
konsekvenser

Inga eller försumbara  
negativa konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Sakområde Nollalternativ Planförslaget Uppfyllelse miljömål
Rekreation och 
friluftsliv

Viss påverkan på upplevelsevärden ge-
nom ökade bullernivåer och skogsbruk 
i anslutande marker.

Jämfört med nollalternativet medför 
planförslaget att en större andel mark 
som idag är allemansrättsligt tillgänglig 
kommer att försvinna. Tillgången till 
särskilt värdefulla rekreationsområden 
kommer dock att säkerställas.

Levande sjöar och vattendrag: Planen bidrar 
till måluppfyllelsen. Förutsättningar för fri-
luftsliv värnas.
Levande skogar: Planen bidrar till måluppfyl-
lelsen genom att sociala värden värnas och 
rekreationsstråk bibehålls. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Farligt gods Trafikökningar på väg och järnväg kan 
innebära högre risker för olyckor med 
farligt gods.
Nollalternativet innebär en viss ökning 
av antalet människor som vistas inom 
riskzon för olyckor med farligt gods 
under dagtid.

Trafikökningar på väg och järnväg kan 
innebära högre risker för olyckor med 
farligt gods. Samtidigt medför planen att 
fler människor har sitt boende i närheten 
av leder trafikerade med farligt gods.
Bedömningen förutsätter att exploate-
ring föregås av riskanalys för som föreslår 
åtgärder så att risknivån inte ökar där 
skyddsavstånd inte hålls.

God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen genom att planens rekom-
mendationer om skyddsavstånd och/ eller 
andra åtgärder bibehåller en låg risknivå.

Buller I ett nollalternativ kvarstår i stort sett 
dagens bullersituation, men de ökade 
trafikmängderna på E18 genererar 
sannolikt ett tillskott av buller. Ingen 
tillkommande bostadsbebyggelse.

Den förväntade trafikökningen medför 
att den ekvivalenta och maximala ljudni-
vån ökar jämfört med hur det ser ut idag. 
Då planförslaget innebär att avståndet 
mellan järnvägsspår, väg och bostäder 
minskar kommer även detta bidra till att 
ljudnivån ökar. 
Åtgärder för att hålla riktvärden för buller 
kommer att vidtas vid byggnation.

God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen genom att riktvärden för bul-
ler hålls vilket främjar en hälsosam livsmiljö. 
Vid planering kommer Boverkets allmänna 
råd att följas.

Luftkvalitet Nollalternativet innebär ökat utsläpp 
av luftföroreningar i och med de ökade 
trafikmängderna på E18 och Välsviksle-
den. Ingen tillkommande bostadsbe-
byggelse.

Planförslaget innebär att bostadsbebyg-
gelse tillkommer och fler människor kan 
komma utsättas för luftföroreningar jäm-
fört med nollalternativet. Den förväntade 
trafikökningen bedöms inte försvåra för 
möjligheten att hålla miljökvalitetsnor-
mer för luft. 
Den planerade biogasanläggningen 
på Heden bedöms inte utgöra någon 
hälsorisk.
I samband med kommande detaljplane-
arbeten bör frågan om påverkan på luft-
kvalitet från kringliggande verksamheter 
och infrastruktur studeras närmare.

Frisk luft: Planen är neutral till måluppfyllel-
sen. I kommande detaljplaneringsskeden 
bör luftkvaliteten studeras närmare i enlighet 
med översiktsplanens rekommendationer.
God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen. Vid planering kommer Bo-
verkets allmänna råd att följas och planlägg-
ning av ny bostadsbebyggelse ska föregås av 
en luftkvalitetsutredning. 

Tabell 12 forts. ▶ Sammanfattning 
av konsekvenser för behandlade 
miljöaspekter för nollalternativet 
och planförslaget. Bedömningen 
av planförslaget görs i jämförelse 

med nollalternativet.
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Sakområde Nollalternativ Planförslaget Uppfyllelse miljömål

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Areella näringar Nollalternativet innebär att skogs-
bruk kan bedrivas i området på i stort 
sett samma vis som i nuläget. Del av 
skogsmark kommer däremot tas i 
anspråk för genomförandet av antagen 
detaljplan för Välsviken 2:1.

Det ekonomiskt inriktade skogsbruk som 
bedrivs i områdets skogar bedöms i prin-
cip upphöra när planen genomförs efter-
som den skog som då återstår kommer 
att utgöra gröna stråk eller strövområden 
med särskild hänsyn. Marken ägs till 
största del av kommunen. Påverkan på 
privata skogsägare är därför begränsad. 

Levande skogar: Planen bidrar inte till 
måluppfyllelsen. Planförslaget tar stor andel 
skogsmark i anspråk där biologisk produktion 
inte upprätthålls.
Ett rikt odlingslandskap: Planen är neutral till 
måluppfyllelsen. Liten andel odlingsmark i 
planområdet. 

Materialresur-
ser

Utvecklingen av området enligt nu 
tagna beslut medför en viss hantering 
och utvinning av materialresurser i 
området.

Områdets storlek och varierade terräng 
medför omfattande hantering av massor. 
Förutsättningar finns för mellanupplag 
om utbyggnad i etapper medför att 
överskott inte kan användas direkt, varför 
en massbalans ej kan uppnås. 

God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen. Planläggning i tidiga skeden 
medför större möjlighet till en god hushåll-
ning med naturresurser när staden växer.

Ytvatten Hårdgörande av ytor inom avrinnings-
området för Hammarösjön hanteras 
genom fördröjningsåtgärder och re-
ning. Övriga recipienter påverkas inte 
av ytterligare etableringar.

Hårdgörande av ytor och påverkan från 
kommande verksamheter inom området 
hanteras genom fördröjningsåtgärder 
och rening som utformas beroende på 
vilken typ av verksamhet som etableras. 

Ingen övergödning: Planen bidrar till målupp-
fyllelsen. Disposition av området har skett 
med hänsyn till befintlig struktur för dagvat-
tenhantering. I kommande detaljplanerings-
skeden ska relevanta reningskrav utredas.
Levande sjöar och vattendrag: Planen 
bidrar inte till måluppfyllelsen. Landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion 
påverkas negativt genom omvandling av 
naturmark till hårdgjorda ytor.

KLIMATPÅVERKAN

Klimatpåverkan Områdets fortsatta funktion som 
externt handelsområde bidrar fortsatt 
till ökad trafik och konsumtion vilket 
bidrar till de globala klimatförändring-
arna. 

En utveckling av området innebär en 
förtätning som gör att den externa han-
deln också får en funktion som närhan-
del och att underlaget för kollektivtrafik 
och utveckling av gång- och cykelstråk 
ökar. Detta möjliggör en överföring av 
transporter mellan trafikslag. Samman-
taget bedöms dock planens genomför-
ande med fortsatta satsningar på extern 
handel att medföra ökade utsläpp från 
transport och handel.

Begränsad klimatpåverkan: Planen bidrar 
inte till måluppfyllelsen. Planförslaget ger 
upphov till ökade utsläpp genom externt 
placerade bostads- och handelsområden. 
Förutsättningar ges dock för att öka andelen 
resor med cykel, buss och tåg.

Klimatanpass-
ning

Översvämningsriskerna ökar i framti-
den på grund av intensivare nederbörd 
och höjda vattennivåer till följd av 
klimatförändringar. Det finns be-
byggda områden som har ”instängda 
områden” där det finns en översväm-
ningsrisk, som troligtvis blir större i 
framtiden i och med de förväntade 
klimatförändringarnas effekter.

Vid ett genomförande av planen kom-
mer obebyggd skogsmark med bergrik 
terräng att ersättas av en omfattande 
utbyggnad av planområdet där andelen 
hårdgjorda ytor kommer att öka avsevärt 
med snabbare avrinning och torrare 
markförhållanden som påföljd.
Godsbangården riskerar att påverkas av 
höjda vattennivåer.

God bebyggd miljö: Planen bidrar till 
måluppfyllelsen genom att planera för framti-
da ökade flöden så att risker för översvämning 
och skred minimeras. 

Tabell 12 forts. ◀ Sammanfattning 
av konsekvenser för behandlade 
miljöaspekter för nollalternativet 
och planförslaget. Bedömningen 
av planförslaget görs i jämförelse 
med nollalternativet.

Stora eller mycket stora  
negativa konsekvenser

Märkbara negativa  
konsekvenser

Små negativa  
konsekvenser

Inga eller försumbara  
negativa konsekvenser

Positiva  
konsekvenser
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10.1 SAMLAD BEDÖMNING
Planförslagets konsekvenser bedöms mot 
nollalternativet. Bedömningen har skett med 
hjälp av bedömningsgrunder som utgörs av 
nationella, regionala och kommunala mål, be-
varandeprogram samt normer och riktvärden.

Planen medför små till märkbara negativa 
konsekvenser för natur- och kulturmiljöland-
skapet medan nollalternativet medför inga el-
ler försumbara till små negativa konsekvenser. 
Jämfört med nollalternativet medför planför-
slaget att omfattande ytor av skogsmark tas i 
anspråk för bebyggelse med bostäder, industri 
och handel. Trots anpassningar till områden 
med särskilt höga värden får detta konsekven-
ser på natur- och kulturmiljölandskapet. Även 
nollalternativet medför dock negativa konse-
kvenser på natur- och kulturmiljölandskapet 
då redan beslutad exploatering tillkommer. 
Ett nollalternativ förväntas också medföra att 
en del av skogen i området ingår i ett normalt 
skogsbruk med negativa konsekvenser för 
natur- och kulturmiljölandskapets värden. 

Planen medför små negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv medan nollalternati-
vet innebär inga konsekvenser. Planen medför 
begränsade ingrepp i de rekreations- och 
friluftsområden som förekommer i området, 
man kan komma att försvåra tillgängligheten 
till olika områden för allmänheten. Samtidigt 
så tillgängliggör planförslaget nya besöksmål 
och besöksrörelser vid Alstersnäset, där det 
fina läget nära Vänern kan dras nytta av och 
som kan ses som en positiv konsekvens av 
planförslaget.   

Planen medför små negativa konsekvenser för 
hälsa och säkerhet. Nollalternativet medför 
inga eller försumbara till små negativa konse-
kvenser för hälsa och säkerhet. Hälsoeffekter 
uppstår till exempel till följd av bullerstör-
ningar. Planområdet är bullerstört i nuläget 
och vid tillkomst av bostäder är åtgärder för 
att hålla riktvärden för buller i miljöer där 
människor vistas för vila och återhämtning av 
största vikt. Risker med farligt gods ökar med 
planförslaget och åtgärder för att upprätthålla 
en låg risknivå måste utredas i senare plane-
ringsskeden.

Planen medför små till märkbara konsekven-
ser för hushållningen med naturresurser. 
Nollalternativet medför inga eller försumbara 
till små negativa konsekvenser. Skillnaden 
består främst i att planen medför att förutsätt-
ningarna för skogsbruk upphör inom området 
och att materialhanteringen blir betydligt mer 
omfattande i planförslaget. Belastningen på 
recipienterna från dagvatten blir också mindre 
i nollalternativet än i planförslaget.

Planen medför små negativa konsekvenser för 
klimatpåverkan och klimatanpassning vilket 
är samma som för nollalternativet. Båda alter-
nativen medför fortsatt utveckling av extern 
handel. Planförslaget medför att området 
utvecklas mer sammanhållet med både handel 
och bostäder vilket ger underlag för satsningar 
på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 
Detta ger förutsättningar för en omföring 
mellan trafikslag, men kräver insatser för att 
omföringen verkligen ska ske. Verktyg som 
kommunen lyfter fram för att främja hållbara 
resesätt är mobility management, till exempel 
Grön resplan.

Översvämningsrisker ökar något med planförsla-
get då fler så kallade instängda områden explo-
ateras. Godsbangården planeras i ett område 
som kan påverkas av översvämning. Dessa risker 
bedöms dock kunna åtgärdas genom rätt utform-
ning av dagvattensystem och nivåsättning av 
anläggningar.

10.2 MILJÖKVALITETSNORMER
Konsekvenserna för miljöaspekter som även 
omfattas av miljökvalitetsnormer redogörs under 
respektive avsnitt. Här görs dock en samlad be-
dömning av förslagens konsekvenser för möjlig-
heten att hålla miljökvalitetsnormerna.  

Yt- och grundvattenkvalitet
Den fördjupade översiktsplanen med inarbetade 
rekommendationer bedöms inte påverka någon 
enskild kvalitetsfaktor eller försämra möjlighe-
terna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

Buller
Områden med bullerproblematik ska följa gällan-
de riktvärden och allmänna råd för vad som är 
acceptabelt buller. Utöver detta ska kommunen 
planera för en helhetlig bra ljudmiljö och vid ny-
byggnationer skall alltid en tyst sida eftersträvas.

Luft
Miljökvalitetsnormer för luft utgörs av riktvär-
den för halter av olika luftföroreningar. Den 
trafikökning som förväntas uppstå inom plan-
området förväntas inte bidra till en sådan ökning 
av luftföroreningar att risk för överträdelse av 
riktvärdena uppstår.
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11. OSÄKERHETER

Planens översiktlighet ger upphov till osä-
kerheter i bedömningen. Mer detaljerade och 
exakta bedömningar av konsekvenser för 
enskilda områden eller åtgärder kommer att 
göras i samband med senare planeringsskeden.

Den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen 
bygger på det underlag som varit känt och 
inhämtats under planeringsprocessen. MKB:n 
för planförslaget har genomförts utifrån 
bedömningar om ett framtida scenario och 
eftersom framtiden är svår att förutspå finns 
det i bedömningarna en viss osäkerhet. Osä-
kerheter kan bland annat utgöras av oförut-
sedda fynd eller förutsättningar, exempelvis 
kan ytterligare, okända föroreningar påträffas 
och därmed medföra ytterligare konsekvenser 
utöver de som redan redogjorts för. 

Andra osäkerhetsfaktorer är en arbetsmark-
nad som förändras med konjunkturen och 
samhällsutvecklingen och som är avgörande 
för befolkningsutveckling och bebyggelse-
tryck. Politiska beslut och ny kunskap inom 
exempelvis miljöområdet kan ändra förutsätt-
ningarna för den fördjupade översiktsplanens 
genomförande eller påverka beteenden så att 
förväntade effekter av planen inte uppstår. 

12. FORTSATT ARBETE

12.1 MILJÖUPPFÖLJNING
Enligt miljöbalken 6 kap, 18 §, måste alla 
planer och program som omfattas av kravet på 
miljöbedömning följas upp. Ansvaret för upp-
följningen har den kommun eller myndighet 
som beslutar om antagandet av planen eller 
programmet. 

Syftet med uppföljningen är att den part som 
antar planen eller programmet tidigt ska 
skaffa sig kunskap om den betydande miljöpå-
verkan som genomförandet av planen eller 
programmet faktiskt medför. ”Det skall göras 
för att myndigheten eller kommunen tidigt 
skall få kännedom om sådan betydande mil-
jöpåverkan som tidigare inte har identifierats 
så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan 
vidtas”. Uppföljningen begränsas till betydan-
de miljöpåverkan – både negativ och positiv. 

Förslagsvis har kommunen genom planmyn-
digheten det övergripande ansvaret för att 
uppföljningen genomförs. Övervakningen 
kan ingå i befintliga övervakningsprogram på 
regional och kommunal nivå. När det gäller att 
se till att miljökvalitetsnormer uppfylls är det 
kommunens ansvar. 

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

• Dokumentation av landskapsbildens 
förändring - Planen föreslår anpassningar 
av bebyggelsen till terrängen som är 
mycket varierad. Bebyggelse av höglänta 
områden kan upplevas på långt avstånd. 
Hur bebyggelsen anpassas och hur det 
slutligen påverkar landskapet bör därför 
följas upp.

• Uppföljning av förekomsten av de arter i 
området som listas i artskyddsförordningens 
bilaga 1 och 2 efter planens genomförande 
- Området hyser ett flertal rödlistade 
och hotade arter. Anpassningar har 
gjorts med hänsyn till dessa. Indirekt 
påverkan genom ökad aktivitet i området, 
kanteffekter med mera bör följas upp.

• Mätning av indirekta effekter på 
strandområdena vid Vänern och 
Kroppkärrssjön genom till exempel ett ökat 
tryck på uppförande av vattenanläggningar 
- Vattennära bebyggelse kan indirekt 
medföra ett ökat bebyggelsetryck på 
vattenområden med miljökonsekvenser 
som inte behandlas i denna 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom 
åtgärder i vattenområden inte föreslås. 
Uppföljning av ett sådant orsakssamband 
är därför angeläget. 
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• Dokumentation av fornlämningarna och 
den omgivning de förekommer i före och 
efter utbyggnad - Fornlämningarna har 
ett pedagogiskt värde som påverkas 
av fornlämningens sammanhang och 
omgivande miljö. Planen föreslår åtgärder 
för att framhäva fornlämningarna. 
Uppföljning av hur fornlämningarna 
framträder i landskapet efter 
genomförandet av planen är därför 
angeläget.

• I vilken grad planförslagets satsningar på 
kollektivtrafik och cykelstråk medför en 
överföring mellan trafikslag - Planens 
intentioner är att ge förutsättningar för 
resor utan bil. Att minska bilberoendet 
är angeläget och det är därför intressant 
att följa upp vilka aspekter som påverkar 
människors val av transportmedel. Det kan 
handla om kollektivtrafikens turtäthet, 
vilka destinationer människor som bor och 
jobbar i området har och hur attraktiva 
gång- och cykelstråken blir.

• Kontroll av vattenkvalitet - Miljökvalitets-
normerna för vattenkvalitet 
innebär ett krav på att statusen 
i ytvattenförekomsterna inte får 
försämras. Det är därför angeläget att 
uppföljning sker av vidtagna renings- och 
fördröjningsåtgärder.

• Kontroll av bullernivåer - Utformning av 
bebyggelse med hänsyn till bullervärden 
och behov av bullerreducerande 
åtgärder kommer att utredas i senare 
planeringsskeden. Uppföljning av 
bullernivåer bör ske för att säkerställa att 
riktvärden för buller upprätthålls. 

12.2 SENARE PLANERINGS-
SKEDEN OCH MILJÖPRÖV-
NING
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljerings-
grad är vald med hänsyn till planens över-
siktliga nivå och det tidiga skedet av besluts-
processen. Detta innebär att konsekvenserna 
av vissa åtgärder kommer att kunna bedömas 
fullt ut först i senare planeringsskeden. Vid 
detaljplaneläggning avgörs hur mark och 
vatten används inom ett område och genom 
planbestämmelser kan användningen reg-
leras. Detaljplaneläggningens vidare utred-
ningar kan även identifiera miljövärden som 
är skyddade eller kräver relevant hänsyn vid 
ianspråktagande av mark eller för bedrivande 
av verksamheter. Vid prövning av bygglov 
ska tillräckligt underlag tas fram för att 
bygglov ska kunna ges. 

Byggnation av allmän väg eller järnväg 
omfattas av en egen planeringsprocess enligt 
väglagen och lagen om byggande av järnväg. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas för 
väg- och järnvägsplaner som bedöms medfö-
ra betydande miljöpåverkan, ett beslut som 
tas av länsstyrelsen efter en samrådsprocess 
och framtagandet av ett samrådsunderlag. 
Vidare utredningar inom ramen för infra-
strukturplaneringen kan identifiera miljö-
värden som är skyddade eller kräver relevant 
hänsyn vid ianspråktagande av mark eller för 
driften av vägen eller järnvägen.

Vidare kan prövning enligt gällande lag-
stiftning behövas för åtgärder som krävs för 

utveckling enligt planens intentioner. I nästa 
avsnitt redogörs för några avgörande frågeställ-
ningar som kan behöva prövas i senare skeden.

Påverkan på arter som omfattas av 
artskyddsförordningen
Inom planområdet finns några arter som listats 
i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. Enligt 
4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att 
”skada eller förstöra djurens fortplantningsom-
råden eller viloplatser”. De åtgärder som före-
slås i planen kommer i olika grad att påverka, 
eller riskera att påverka, arternas gynnsamma 
bevarandetillstånd eller deras kontinuerliga 
ekologiska funktion i området. Med anledning 
av detta har en mer detaljerad analys gjorts av 
den fördjupade översiktsplanens effekter på de 
listade arterna. De aktuella arterna är:

Rördrom, brun kärrhök, fiskgjuse, spillkråka, 
tretåig hackspett, mindre hackspett, busks-
kvätta, entita, talltita, kungsfågel, trastsångare, 
enkelbeckasin, gulsparv, sävsparv, citronfläckad 
kärrtrollslända och blåsippa. 

De miljöer och delar av planområdet och an-
gränsande ytor som har störst betydelse för de 
listade arterna är:

• Vassar och våtmarker som gränsar till 
planområdet i väster och söder

• Den gamla skogen på Trollkoneberget
• Den gamla skogen på Alstersnäset
• De löv- och dödvedsrika skogarna utmed 

Kroppkärrsbäcken, Kroppkärrssjön, 
Välsvikstjärnet och Vänerstranden.
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Eftersom de här miljöerna lämnas utan direkt 
påverkan i planförslaget bedöms planför-
slagets negativa effekter på listade arters 
bevarandetillstånd i området bli begränsad 
eller liten. Åtgärderna bedöms utifrån dagens 
kunskap om området, inte strida mot förbuden 
i artskyddsföroreningen. Frågan behöver dock 
hanteras vidare i detaljplaneringsskedet och 
tillståndsprövningar.

Strandskydd
Strandskyddet vid Kroppkärrsbäcken påverkas 
av delområdet avsett för järnvägen. Strand-
skyddsfrågan hanteras inom ramen för fram-
tagandet av en järnvägsplan. För åtgärder som 
omfattas av en fastställd järnvägsplan finns 
i miljöbalken undantag från strandskyddets 
bestämmelser om förbud mot vissa åtgärder.
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BILAGA 1.  BEDÖMNINGSGRUNDER

Denna bilaga sammanfattar de aspektspecifika bedöm-
ningsgrunderna som använts i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Aspektspecifika bedömningsgrunder har tagits 
fram för följande aspekter:

• Landskapsbild
• Kulturmiljö
• Naturmiljö 
• Rekreation och friluftsliv
• Buller
• Risk och säkerhet
• Hushållning med naturresurser

Konsekvenserna för respektive aspekt är indelade i 
följande kategorier:

• Stora eller mycket stora negativa konsekvenser
• Märkbara negativa konsekvenser
• Små eller obetydliga negativa konsekvenser
• Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Positiva konsekvenser

För buller, luftkvalitet, vattenkvalitet och risk finns 
redan riktvärden, miljökvalitetsnormer respektive 
vedertagna värdeskalor. Bedömningsgrunderna för 
dessa tre aspekter är därför inte indelade i ovanstående 
kategorier, utan skiljer sig från de övriga.

Miljömål
Det övergripande målet, det s.k. generationsmålet, för 
den nationella miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för 
att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. 
Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara 
genomförda till år 2020 (år 2050 när det gäller klimat-
målet).

Miljöpolitiken ska fokusera på att:

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att 
återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt 
generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ 
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa främjas. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som 
möjligt fria från farliga ämnen. 

• En god hushållning sker med naturresurserna. 
• Andelen förnybar energi ökar och att 

energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. 

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster 
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt.

Dessutom har riksdagen antagit 16 miljömål/miljökvali-
tetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är eko-
logiskt hållbara på lång sikt. De nationella miljömålen 
utgör grunden för det fortsatta miljöarbetet regionalt 
och lokalt. 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvali-
tetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. De 16 
miljökvalitetsmålen presenteras nedan, miljömålen om 
fjäll respektive hav är inte aktuella för Värmland. 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. (Hav i balans samt levande kust och skärgård)
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. (Storslagen fjällmiljö)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
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Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas.”

Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar.”

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.”

Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.”

Skyddande ozonskikt
”Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning.”

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

Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.” 

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.”

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden.”

Levande skogar
”Skogen och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.”

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruks-
markens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.”

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas 
på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.”

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variaton. Människor ska ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd.”

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målen 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säker-
ställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte äventyras. Sverige har tillsammans 
med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.”
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De används för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs 
närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. En miljökvali-
tetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten. Utgångspunkten för 
en norm är kunskaper om vad människan och naturen 
tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på 
sikt nå de nationella miljömålen. De flesta av miljökvali-
tetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. 

För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
• havsmiljön (SFS 2010:1341)

För Karlstads kommun är miljökvalitetsnormerna för 
luft, vatten och omgivningsbuller aktuella.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordningen (2010:477) 
om miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras till-
låtna halter i utomhusluft för ett antal ämnen. Överskri-
dande av normers nivåer för utomhusluft är generellt 
lokala och beror främst på höga trafikflöden eller tät 
vedeldning.

Miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag 
Miljökvalitetsnormer för vatten används för att ange 
krav på vattnets kvalitet i flera olika avseenden. 
Bestämmelser om kvalitet och status på yt- och grund-
vatten finns i vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660). Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd 

olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vatt-
nets yt- eller grundvattenstatus. De grundläggande kva-
litetskraven, som uttrycks i form av miljökvalitetsnor-
mer, syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå 
minst god kemisk yt- eller grundvattenstatus samt god 
ekologisk status.

Med stöd av förordningen har Västerhavets Vattenmyn-
dighet fastställt förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsplan för flertalet vattenförekomster i kom-
munen, vilka redovisas i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormen för buller är en målsättningsnorm 
där målet är att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. Det är kommuner och 
myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer 
följs. Detta fråntar dock inte olika verksamhetsutövare 
att genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa 
bullerstörningar.

Lokala och regionala måldokument
Regionala och lokala måldokument som använts vid 
bedömningen av konsekvenser är

• Naturvårdsprogram för Karlstads kommun
• Miljö- och klimatstrategi, Karlstads kommun
• Regionalt kulturmiljöprogram, Ditt Värmland. 

Landskapsbild
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser

• Projektet blir dominerande över eller står i stor 
kontrast med omgivande landskap.

• Projektet medför fysiska förändringar som 
i stor utsträckning påverkar upplevelsen av 
omgivningen, karaktär, utblickar, avgränsningar, 
landmärken etcetera.

Märkbara negativa konsekvenser
• Projektets dominans över eller kontrast mot 

omgivande landskap förändras måttligt. 
• Projektet medför fysiska förändringar som i 

mindre utsträckning förändrar skala, topografi, 
rumsavgränsning, landmärken etcetera.

Små negativa konsekvenser
• Projektets fysiska förändringar medför liten 

förändring av områdets skala eller karaktär.

Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Projektet medför inga fysiska förändringar.

Positiva konsekvenser
• Projektet medför att landskapets karaktär förstärks 

och tydliggörs.
• Projektet medför att estetiska värden i landskapet 

höjs.

Naturmiljö
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser

• Projektet utgör en betydande påverkan på 
värdekärnor inom riksintresseområden eller 
områden av regionalt naturmiljövärde.

• Projektet utplånar en eller flera särskilt utpekade 
naturvärdesobjekt av kommunalt intresse.

• Projektet påverkar den biologiska mångfalden i en 
stor utsträckning.

Märkbara negativa konsekvenser
• Projektet utgör en viss påverkan på 

riksintresseområden eller områden av regionalt 
naturmiljövärde.

• Projektet utgör en betydande påverkan på ett eller 
flera naturvärdesobjekt av kommunalt intresse som 
biotoper eller rödlistade arter.
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• Projektet har en påtaglig och mätbar påverkan på 
den biologiska mångfalden. 

Små negativa konsekvenser
• Projektet ger en viss påverkan på ett eller flera 

naturvärdesobjekt av kommunalt intresse som 
biotoper eller rödlistade arter.

• Projektet ger en liten, men mätbar påverkan på 
den biologiska mångfalden.

Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Projektet ger ringa eller inget ingrepp i regionalt/

kommunalt/lokalt skyddsvärt objekt/art. Värdena 
kan snabbt återställas.

• Projektet har ingen mätbar påverkan på den 
biologiska mångfalden.

Positiva konsekvenser
• Projektet medför att befintliga barriäreffekter 

minskar.
• Projektet medför att förutsättningarna för 

biologisk mångfald ökar genom skötsel av mark.
• Projektet medför att naturmiljöer ny- eller 

återskapas.

Kulturmiljö
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser

• Projektet utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt 
värdefulla objekt eller områden av kommunalt 
värde.

• Projektet ger en betydande påverkan på 
värdekärnor inom riksintresseområden eller inom 
områden med regionalt kulturmiljövärde. 

Märkbara negativa konsekvenser
• Projektet ger en betydande påverkan på flera 

objekt eller områden med lokalt/kommunalt värde. 

• Projektet ger en viss påverkan på riksintressen 
eller områden med regionalt kulturmiljövärde.

• Projektet ger ett dominant intryck i ett värdefullt 
kulturlandskap eller får en betydande påverkan 
på kulturhistoriskt intressanta strukturer och 
samband.

Små negativa konsekvenser
• Projektet berör ett litet antal objekt med begränsat 

värde. 
• Projektet ger en begränsad påverkan på 

kommunalt skyddsvärda kulturmiljöer eller objekt 
alternativt mycket begränsad påverkan på objekt 
med högre värden.

• Projektet ger en begränsad påverkan på ett 
värdefullt kulturlandskap. 

Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Projektet ger en begränsad påverkan på 

kommunalt, skyddsvärda kulturmiljöer men deras 
huvudsakliga värden består.

Positiva konsekvenser
• Projektet medför att kulturmiljövärden framhävs 

genom till exempel skötsel av omgivande mark.

Rekreation och friluftsliv 
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser

• Projektet tar bort några av de värden som utgör 
värdegrunden för objektets klassning som 
riksintresse för friluftsliv eller som regionalt 
utpekat friluftsområde. 

• Projektet medför störningar inom regionalt 
utpekade, tysta områden. 

• Projektet tar bort viktiga värden inom 
rekreations- och friluftsområde av kommunalt 
intresse.

Märkbara negativa konsekvenser
• Projektet ger ingrepp i regionalt skyddsvärt 

rekreations- och friluftsområde, där endast delar av 
objektets värden försvinner.

• Projektet minskar värdet på rekreations- och 
friluftsområde av kommunalt intresse.

• Projektet skapar en barriäreffekt mellan 
bostadsområden och friluftsområden av regionalt 
eller högre värde. 

• Projektet ger en obetydlig störning inom regionalt 
utpekade tysta områden.

Små negativa konsekvenser
• Projektet ger ett begränsat ingrepp i kommunalt 

skyddsvärt rekreations- och friluftsområde eller 
ger mycket liten påverkan på objekt med högre 
värden.

• Projektet ger små förändringar i barriärverkan 
mellan bostadsområden och friluftsområden. 

• Projektet medför inga störningar i tysta områden.

Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Objektets funktion som rekreations- och 

friluftsområde bevaras med endast ringa eller 
ingen försämring.

Positiva konsekvenser
• Projektet medför att barriäreffekter minskar och 

att tillgängligheten till viktiga rekreationsmiljöer 
ökar.

• Projektet bidrar till att minska bullerstörningar i 
områden viktiga för rekreation och friluftsliv.
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Hushållning med naturresurser
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser

• Projektet ger en betydande påverkan på stora 
mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

• Projektet påverkar ett mark- eller vattenområde 
så att en areell närings bedrivande försvåras 
väsentligt.

• Projektet påverkar i betydande omfattning 
natur- eller kulturmiljöer eller -objekt med 
dokumenterade vetenskapliga värden eller med 
betydelse för friluftslivet.

• Projektet ger en betydande påverkan på ett eller 
flera riksintressen.

• Projektet innebär att risken för att en enskild eller 
kommunal vattentäkt skadas är stor.

• Projektet innebär att risken för att 
miljökvalitetsnormer för berörda 
vattenförekomster inte kan följas är stor.

• Projektet innebär att risken för att 
grundvattennivåer påverkas är stor.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av 
yt- och/eller grundvatten är stor.

Märkbara negativa konsekvenser
• Projektet ger en tydlig påverkan på stora mark- och 

vattenområden som inte alls eller endast obetydligt 
är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.

• Projektet påverkar ett mark- eller vattenområde så 
att en areell närings bedrivande inte försvåras.

• Projektet påverkar i tydlig omfattning natur- eller 
kulturmiljöer eller -objekt med dokumenterade 
vetenskapliga värden eller med betydelse för 
friluftslivet.

• Projektet ger en tydlig påverkan på ett eller flera 
riksintressen.

• Projektet innebär att risken för att en enskild eller 
kommunal vattentäkt skadas är måttlig.

• Projektet innebär att risken för att 
miljökvalitetsnormer för berörda 
vattenförekomster inte kan följas är måttlig.

• Projektet innebär att risken för att 
grundvattennivåer påverkas är måttlig.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av 
yt- och/eller grundvatten är måttlig.

Små negativa konsekvenser
• Projektet ger en viss negativ påverkan på stora 

mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

• Projektet ger en viss negativ påverkan på ett 
mark- eller vattenområde så att en areell närings 
bedrivande obetydligt försvåras.

• Projektet påverkar i viss negativ omfattning 
natur- eller kulturmiljöer eller -objekt med 
dokumenterade vetenskapliga värden eller med 
betydelse för friluftslivet.

• Projektet ger en viss påverkan på ett eller flera 
riksintressen.

• Projektet innebär att risken för att en enskild eller 
kommunal vattentäkt skadas är liten.

• Projektet innebär att risken för att 
miljökvalitetsnormer för berörda 
vattenförekomster inte kan följas är liten.

• Projektet innebär att risken för att 
grundvattennivåer påverkas är liten.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av 
yt- och/eller grundvatten är liten.

Inga eller försumbara negativa konsekvenser
• Projektet ger en försumbar påverkan på stora 

mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

• Projektet ger en försumbar påverkan ett mark- 
eller vattenområde så att en areell närings 
bedrivande obetydligt försvåras. 

• Projektet påverkar endast i försumbar omfattning 
natur- eller kulturmiljöer eller -objekt med 
dokumenterade vetenskapliga värden eller med 
betydelse för friluftslivet.

• Projektet påverkar ett eller flera riksintressen 
obetydligt.

• Projektet innebär ingen risk för att en enskild eller 
kommunal vattentäkt skadas.

• Projektet innebär ingen risk för att 
miljökvalitetsnormer för berörda 
vattenförekomster inte kan följas.

• Projektet innebär ingen risk för att 
grundvattennivåer påverkas.

• Projektet innebär ingen risk för föroreningar av 
yt- och/eller grundvatten.

Positiva konsekvenser
• Projektet bidrar till att förbättra yt- och/ eller 

grundvattenkvalitet i recipienterna.

Buller
Ljudkrav utomhus för bostäder enligt SFS:2015:216
I svensk författningssamling SFS 2015:216 anges gällan-
de riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Från och med 
2017-07-01 är 3 § ändrad, därmed gäller nya riktvärden 
på den exponerade sidan. Det finns ännu ingen praxis 
för förordningen. 
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1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvär-
den för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flyg-
platser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller 
även bestämmelser när det gäller beräkning av buller-
värden vid bostadsbyggnader (se § 8). Bestämmelserna 
ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på före-
byggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt: 

• vid planläggning 
• i ärenden om bygglov 
• i ärenden om förhandsbesked.

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekviva-
lent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

4 § Om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbygg-
nads fasad ändå överskrids bör:

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids 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.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 
2 § första stycket 3a, plan- och bygglagen (2010:900), 
gäller i stället för vad som anges i första stycket 3a att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som 
anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån 
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljud-
nivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbygg-
nad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse 
för bullersituationen.

Risk och säkerhet 
För vägar med transporter av farligt gods ger länsstyrel-
sen följande rekommendationer;

• Inom 30 meters avstånd bör markanvändningen 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse, t.ex. 
odlingar, trafikytor eller friluftsområden.

• Inom 30-70 meters avstånd bör markanvändningen 
utformas så att få personer uppehåller sig i 
området och då i vaket tillstånd, t.ex. industrier, 
mindre handel och lager.

• Inom 70-150 meters kan man förlägga de flesta 
typer av markanvändning, t.ex. bostäder (max 
2-plan), handel, mindre kontor och mindre 
samlingslokaler.

• Med över 150 meters avstånd kan man i 
praktiken förlägga alla typer av markanvändning, 
t.ex. bostäder och kontor i flera plan, större 
samlingslokaler och hotell. 
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BILAGA 2.  BEGREPPSLISTA

Avstyckningsplan. Avstyckningsplaner infördes 1926 
och upphörde 1947. Avstyckningsplanerna visade hur 
marken skulle indelas i fastigheter utanför stadsplane-
lagt område.

Barriäreffekt. Inskränkning i rörelsefrihet för männis-
kor och djurliv som orsakas av till exempel trafik eller 
en trafikanläggning.

Behovsbedömning. Ett arbetssätt för att pröva om en 
plan är i behov av en MKB eller inte och vad den i så fall 
bör omfatta.

Betydande miljöpåverkan (BMP). Sådan miljöpåver-
kan som man inte uppenbart med lätthet kan överblicka 
och åtgärda eller där osäkerheten om en plans miljöef-
fekter är stora och komplexa. I inledningen av planlägg-
ningsprocessen ska länsstyrelsen bedöma om ett projekt 
kan tänkas innebära betydande påverkan för miljön. Om 
ett projekt bedöms innebära betydande miljöpåverkan 
krävs att en miljökonsekvensbeskrivning genomförs. 

Biologisk mångfald. En sammanfattande term som om-
fattar artrikedom, genetisk variation inom arter samt 
mångfalden av ekosystem.

Biotop. En ekologisk term för ett område eller utrymme 
som karakteriseras av vissa yttre faktorer.

Bottenfaunaundersökning. Bottenfaunaprover kan 
tas i rinnande vatten, i sjöars strandzoner, på djupare 
bottnar i sjöar eller kustvatten. Syftet kan vara att be-
döma försurningspåverkan eller påverkan av organiska 
föroreningar eller andra miljögifter. Syftet kan också 
vara att göra en naturvärdesbedömning, d.v.s. bedöma 
om det finns sällsynta eller hotade arter.

Buller. Störande, skadligt eller på annat sätt oönskat 
ljud. 

dB(A). Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dB(A). 
Indexet ”A” anger att ljudets olika frekvenser har vik-
tats för att motsvara hur människans öra uppfattar ljud.

Dagvatten. En gemensam term för regn-, smält- och 
dräneringsvatten.

Detaljplan. Dokument som juridiskt fastställer markan-
vändning.

Ekvivalent ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är ett mått 
på medelljudnivån under en tidsperiod, till exempel ett 
dygn. 

Farligt gods. Ett samlingsbegrepp för ämnen och pro-
dukter som, om de inte hanteras rätt under en trans-
port, har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö, egendom och annat gods. 

Forest Stewardship Council, FSC. FSC är en oberoende 
(internationell) medlemsorganisation som genom sitt 
certifieringssystem verkar för ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
skog. 

Fornlämning. Lämningar som vid registreringstillfäl-
let bedömts omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen. 
För att en lämning ska kunna bedömas som fornläm-
ning krävs att den är från forna tider, att den tillkom-
mit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt 
övergiven.

Fördjupad översiktsplan. En fördjupning av kommu-
nens översiktsplan. Den omfattar en del av kommunen 
där närmare studier av platsens förutsättningar behö-
ver göras och ersätter därmed den kommuntäckande 
översiktsplanen i berörda delar.

Förorening. Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så 
mycket i ett annat ämne eller system att användbarhe-
ten förändrats i oönskad riktning.

Hållbar utveckling. En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Konnektivitet. 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 vattenfö-
rekomsten till omgivande landområden.

Kulturlandskap. Natur som människor påverkat genom 
jord-, skogsbruk eller annan markanvändning.

Kumulativa konsekvenser. Konsekvens som tillsam-
mans med andra konsekvenser blir en större konse-
kvens. Kumulativt (succesivt adderande) kan betyda att 
en konsekvens ökar med tiden. 

Miljöbalken, MB. Den svenska miljölagsstiftningen. 
MB har som syfte att främja en hållbar utveckling och 
genom den tillförsäkra samtida och kommande genera-
tioner en god livsmiljö. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Används som 
underlag vid plan- och tillståndsärenden. MKB:n 
identifierar och beskriver de direkta och indirekta ef-
fekter som en planerad åtgärd eller verksamhet kan ha 
på människor och miljö samt på hushållning med den 
fysiska miljön och naturresurser. Den grundläggande 
regleringen av vilka verksamheter eller åtgärder som 
omfattas finns i 6 kap. miljöbalken med kompletterande 
bestämmelser i Förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar.

Miljökvalitetsmål. Av riksdagen antagna mål för att nå 
en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljökvalitetsnormer (MKN). Föreskrifter om lägsta 
godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. 
Regleras av 5 kap. miljöbalken.

Morfologi. Morfologi, i sammanhanget miljökvalitets-
normer för vatten, beskriver utformningen av ett vat-
tendrag. Förändringar i vattenförekomstens morfologi 
kan uppstå på grund av att olika sorters bebyggelse och 
anläggningar.  

Naturreservat. Skyddsform för ett område med bety-
delse för människan, flora, fauna.

Nyckelbiotop. Ett område med en speciell naturtyp som 
har stor betydelse för skogens flora och fauna och har 
förutsättningar att hysa rödlistade arter. 

Närområde. Närområdet är markområdet närmast en 
vattenförekomst, 30 meter från strand-/vattenlinjen.

Riksintresse. Mark- eller vattenområde som staten med 
stöd av bestämmelser i miljölagstiftningen angett vara 
av nationellt intresse för en viss användning. Exempel-
vis för kommunikationer (flygplatser, väg, järnvägar 
och så vidare), naturvården, kultur-miljövården eller 
för mineralutvinning.

Rödlistad art. En art som finns med på rödlistan som är 
en förteckning över de arter vars framtida överlevnad i 
landet inte är säker. Det är ArtDatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet som bedömer vilka arter som ska 
förtecknas på röd-listan.

Signalart. Är tecken på att det i området finns förut-
sättningar för fynd av mer sällsynta arter och potential 
för höga naturvärden.

Stadsplan. Gammal typ av plan som reglerar vad och 
hur man får bygga. Dessa gäller fortfarande och har 
samma status som dagens detaljplaner. 

Strandskydd. Bestämmelser i miljölagstiftningen som 
skyddar områden närmast strandlinjen. Vanligtvis gäl-
ler skyddet 100 meter (åt båda håll) från strandlinjen. 
Vid Vänern är strandskyddet utökat till 300 meter. 

Svämplan. Svämplanet är den flacka ytan längs vatten-
draget/sjön som bildas genom återkommande över-
svämningar. 

Växthuseffekten. Vissa gaser i atmosfären, till exempel 
koldioxid, vattenånga, dikväveoxid och ozon, absor-
berar en stor del av värmestrålningen från jorden och 
sänder den tillbaka mot markytan. Tack vare växthusef-
fekten har jorden en betydligt högre och jämnare med-
eltemperatur än vad som annars varit fallet. Effekten 
är därmed en förutsättning för allt högre stående liv på 
jorden.

Växthusgaser. Hit hör bland annat koldioxid, freoner 
och metan. Utsläpp av dessa gaser leder till öka-de 
koncentrationer i atmosfären som i sin tur leder till en 
förhöjd växthuseffekt.

Ytvatten. Det vatten som finns på jordens yta i sjöar, 
vattendrag och våtmarker.

Årsdygnstrafik (ÅDT). Är det under ett år genomsnitt-
liga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, 
axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn.

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS). En ÅVS är en förberedande 
studie där man försöker förstå trafiksituationen i sin 
helhet med de brister, problem eller behov som finns. 
Tillsammans med andra aktörer tittar man på tänkbara 
lösningar och förslår eventuella åtgärder.

Översiktsplan. Obligatorisk kommunal plan som ska ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras.
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