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Sammanfattning 
Projektet Vikenförbindelsen syftar till att förbättra genomfartstrafiken genom centrala 
Karlstad. En ny cirkulationsplats och busshållplats planeras vid trafikkorsningen där 
Hööksgatan, Jungmansgatan och Sjömansgatan möts. För att skapa utrymme för 
cirkulationsplatsen och busshållplatsen planeras en utfyllnad, ca 2 000 m2, i den nordvästra 
delen av Mariebergsviken. 

Den planerade utfyllnaden är en vattenverksamhet som kräver en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Värmlands län. Denna samrådsinformation har 
upprättats av Sweco på uppdrag av Karlstads kommun för att underrätta boende och 
fastighetsägare om förutsättningar, samt påverkan som uppkommer på grund av den planerade 
verksamheten. 

Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minska påverkan, och risk för påverkan, på miljön. 
Exempelvis kommer en dubbel siltgardin att användas under byggskedet för att förhindra 
grumling. Dessutom kommer provtagning av ytvatten att utföras före, under och efter 
byggskedet. 

Som vattenområde, ska Mariebergsvikens ekologiska värden skyddas från t.ex. föroreningar, 
grumling och annan påverkan. Rekreationsvärden, som bad och fiske, ska också värnas. 
Mariebergsviken omfattas även av riksintressen för yrkesfiske, naturområden samt rörligt 
friluftsliv.  Sedimentprovtagningar vid platsen för utfyllnaden visar att föroreningshalterna är 
generellt låga och föroreningar bedöms inte riskeras spridas i en betydande omfattning. Vid 
platsen där verksamheten planeras utgörs stranden idag av utfyllnadsmassor från 1900-talets 
mitt och förutsättningarna för fisk och bottenfauna bedöms därför vara ofördelaktiga. Med de 
planerade skyddsåtgärderna, bedöms det att risken för påverkan på vattenmiljön är liten. 
Verksamheten kommer att medföra tillfällig och lokal påverkan under byggskedet gällande 
buller och påverkan på trafiken. För att minska påverkan från buller kommer 
Naturvårdsverkets föreskrifter att följas under byggnationen. Under delar av byggskedet 
kommer biltrafiken att omdirigeras via angränsande gator och gång- och cykeltrafik planeras 
att begränsas till en gatusida. 

Berörda boende och fastighetsägare är välkomna att lämna synpunkter på denna 
samrådsinformation till projektledaren (se nedan) senast den 18 september 2020. 

Administrativa uppgifter 
Sökande:   Karlstads kommun 
   651 84 Karlstad  
   Telefon: 054-540 00 00 

Projektledare:  Jan Söderberg 
jan.soderberg@karlstad.se 
Telefon: 054-540 70 81 

Projektnamn:   Vikenförbindelsen 

Diarienummer:  TFN-2018-3011 

Berörda fastigheter:  Del av Viken 2:1 och 3:1 (Karlstads kommun) 
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Bakgrund 

Vikenförbindelsen  
Karlstad kommun jobbar för en hållbar stadsutveckling och beslutade 2014 att påbörja ett 
arbete som ska leda till en omprioritering av hur stort utrymme som ges för de olika trafikslag 
som rör sig i Karlstad centrum. Målet för kommunen är att ge Karlstadsbor och tillresta ett 
attraktivt alternativ till bilen. Prioriteringsordningen ska nu vara gående, cyklister, 
kollektivtrafik och sist bilen. Detta för att utrymmet i innerstaden inte medger att alla åker bil, 
samt då luftkvalitet, buller och övriga miljöaspekter är viktiga för en hållbar stadsutveckling.  

Som en del av Stadsdelvisionen för Viken (Figur 1), är Vikenförbindelsen (Figur 2) ett led i 
att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag. Primärt sker detta genom att öka 
kapaciteten i de korsningar som finns på sträckan. Sträckan kommer att trafikeras av snabbuss 
(Karlstadsstråket) med egen körbana (bussgata) och bussprioritering i korsningspunkterna. 

 
Figur 1: Översiktskarta och avgränsning av Stadsdelvision för Viken. 

 
Figur 2: Vikenförbindelsen och andra åtgärder. Platsen för den planerade verksamheten är markerat med en röd ruta. 
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Planerade åtgärder, vattenverksamhet 
Vid trevägskorsningen där Hööksgatan, Jungmansgatan och Sjömansgatan möts, planeras en 
ny cirkulationsplats och busshållplats (Figur 3). Valt läge för hållplatsen är den enda plats där 
utrymme finns inom funktionellt avstånd för resande. Busshållplatserna anläggs som s.k. 
fickhållplatser på både sidor av Höökgatan för att inte förhindra övrig trafik när bussarna 
stannar. Alternativet med hållplatser på huvudgatan, s.k. stopphållplatser, har valts bort p.g.a. 
det förhindrar övrig trafik och är inte lämpligt vid en korsning eller cirkulationsplats. 

Den befintliga gångbanan på den västra sidan av Hööksgatan behålls. För att kunna anlägga 
den nya busshållplatsen kommer den befintliga gång- och cykelvägen samt fyra träd på den 
östra sidan av Hööksgatan tas bort (detta behandlas i en separat ansökan till Länsstyrelsen, Lst 
diarienummer 6371-2020). En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på utfyllnaden i 
Mariebergsviken öster om busshållplatsen. Mellan den nya gång- och cykelvägen och vattnet 
skapas en ny grön yta där nya träd kommer att planteras. 

 
Figur 3: Planerade åtgärder vid trevägskorsningen, Hööksgatan, Jungmansgatan och Sjömansgatan i den nordvästra änden 
av Mariebergsviken. 

Jungmansgatan 

Sjömansgatan 

Hööksgatan 

Mariebergsviken 
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För att skapa utrymme för cirkulationsplatsen och busshållplatsen planeras det för att en del 
av det nordvästra änden av Mariebergbergsviken (som också benämns Orrholmsviken) att 
fyllas ut (se planbild i Figur 4 och tvärsektion i Figur 5). Den totala ytan som fylls ut är ca 
2 000 m2. En del av utfyllnaden, ca 1 200 m2, höjs upp till ungefär samma nivå som 
omgivande mark. I en separat tillståndsprocess höjs vissa ytor upp till +46,8 (RH 2000) för att 
skydda mot översvämningar från Vänern i enlighet med Karlstad kommuns riktlinjer 
presenterat i Översvämningsrisk i Karlstad, Riktlinjer för planering och bygglov1. Resterande 
del av utfyllnaden, ca 800 m2, består av en tryckbank som behövs för att säkerställa 
stabiliteten och som höjs upp till en nivå, ca +43,7 (RH 2000), vilket motsvarar Vänerns 
lägsta lågvattenstånd (LLW). 

För att ytterligare säkerställa stabilitet för utfyllnaden (1 200 m2) kommer s.k. 
kalkcementpelare att anläggas. Med denna metod skapas en pelare genom att använda en 
speciell roterande borr som blandar cement med befintlig jord. 

Arbetet med att lägga ut utfyllnaden och anlägga kalkcementpelare bedöms ta ungefär 2 
månader. Innan busshållplatsen samt gång- och cykelvägen anläggs på utfyllnaden behöver 
den lämnas en period för att tillåtas sättas. Sättningsperioden kan variera. Information 
kommer om det fortsatte arbetet att publiceras på projektets hemsida2. 

 
Figur 4: Skiss över planerad utfyllning i Mariebergsviken som behövs för ny cirkulationsplats och busshållplats. 

 
1https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/sjoar-och-vattendrag/Oversvamning/Kommunens-arbete-mot-
oversvamningar/  
2 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/vikenforbindelsen---forbattrad-framkomlighet/  

Mariebergsviken 
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Figur 5: Tvärsektion över utfyllnaden med befintliga nivåer på linjen nederst, planerade nivåer överst samt Vänerns 
medelvattennivå (MVH), + 44,71 (RH 2000). 

Detaljplaner 
Gällande detaljplaner3 som berörs av de planerade åtgärderna är: 

 1780K-106/1929 

 1780K-283/1939 

 1780K-226/1964 

 1780K-11/1986 

Detaljplan 1780K-226/1964 inkluderar en utfyllnad i Mariebergsviken, parallellt med 
Hööksgatan, som inte har genomförts. 

Skyddsåtgärder 
Under byggskedet föreslås följande skyddsåtgärder för att minimera påverkan på 
omgivningarna: 

 Arbetstiden ska göras så kort som möjligt för att minska risken för väderomslag, 
förändrade flöden, och påverkanstiden för vattenområdet. 

 För att minimera påverkan av buller från byggplatsen kommer Karlstads kommun att 
följa Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser4. 

 Anläggningsmaskiner ska ställas upp så att eventuella läckage till vattenområdet 
förhindras. Tankning av drivmedel får inte ske närmare än 50 m från vatten. 
Arbetsmaskiner ska drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor. 

 Entreprenörer ska ha tillgång till saneringsutrustning (oljeläns, absorbent) för att 
snabbt kunna hindra utsläpp och spill. 

 Uppläggning av massor ska ske så att ingen ökad risk för förorening eller grumling av 
ytvatten uppkommer. Avrinning från upplagsytor får inte ledas direkt till vatten. 

 
3 Detaljplaner är tillgängliga via kommunens webbkarta: https://gi.karlstad.se/ Öppna webbkartan, välja fliken 
Bygga och bo och bocka i lagret Samhällsplanering. Klicka på en detaljplan i kartan för att få mer information. 
4 Se: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/  
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 Dubbel siltgardin ska sättas upp för att förhindra grumling av Mariebergsviken utanför 
arbetsområdet. Siltgardinen kontrolleras dagligen under byggskedet och sitter kvar 
tills vattnet innanför är relativt klart. 

 Provtagning av vattenkvalitet under olika väderförhållanden före, under och efter 
byggskedet kommer att genomföras. 

Följande åtgärder vidtas för att minimera påverkan av de planerade åtgärderna på längre sikt: 

 Träd och annan vegetation återetableras på nya ytor. 

Förutsättningar och påverkan 
Riksintressen 

Som en del av Vänern, omfattas Mariebergsviken av ett riksintresse för yrkesfiske. 
Riksintressen Klarälvens nedre lopp (registrerat som ett riksintresse för naturvård) samt 
Natura 2000 området, Klarälvsdeltat, ligger i de sydligaste delarna av Mariebergsviken, ca 
900 m söder om de planerade åtgärderna. Risk för påverkan på dessa områden minimeras av 
skyddsåtgärderna som föreslås vidtas under byggskedet. 

Större delen av Karlstad ligger inom ett område som är av riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Det påverkas lokalt under byggskedet genom försämrad framkomlighet. På sikt förbättras 
trafiksäkerheten och möjligheterna för friluftsliv. 

Vatten 

Mariebergsviken (VISS EU_CD: SE658558-136854) är registrerat som en ytvattenförekomst 
i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Ekologisk status bedöms som måttlig, framförallt 
p.g.a. morfologiska förändringar samt näringsämnen. Kemisk status bedöms som uppnår ej 
god p.g.a. kvicksilver och bromerad difenyleter. De morfologiska förutsättningarna bedöms 
inte ändras av den planerade verksamheten, eftersom nya anlagda ytor ersätter befintliga. 
Förutsättningarna för utsläpp av näringsämnen och andra föroreningar ändras inte heller av 
den planerade verksamheten. Risk för påverkan under byggskedet minimeras av 
skyddsåtgärderna. 

Mariebergsviken ingår i områden som omfattas av badvattendirektivet, fiskvattendirektivet 
och Nedre Klarälvens fiskevårdsområde. Risk för lokal påverkan inom dessa områden 
kommer att minimeras av de planerade skyddsåtgärderna och vattenkvaliteten kommer att 
övervakas under byggskedet. 

Sedimentanalyser 

Vid platsen för utfyllnad har sediment i det översta lagret (0-0,9 m djup) vid fyra provpunkter 
provtagits och analyserats (för metaller, oljor, och tennföreningar). Analysresultaten visar på 
generellt låga halter. Vid en provpunkt i det översta lagret finns något förhöjda halter (av bly, 
kadmium och PAH-H). Vid de påträffade halterna bedöms inga särskilda åtgärder behövas 
och området bedöms kunna fyllas ut utan risk för miljöpåverkan. Eventuella överskottsmassor 
kommer att fraktas bort och lämnas till en godkänd mottagare.  
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Naturmiljö 

En preliminär naturbeskrivning har beretts av Karlstads kommuns ekolog: 

 Stranden utgörs av utfyllnadsmassor från 1900-talets mitt. Strandlinjen består av sand 
och sten och sjöbotten är sand och grus. 

 På stranden växer gräs-, ört- och starrvegetation (se bilden på framsidan). Vresrosor, 
en invasiv art, noterades. I vattnet finns en smal bård av bladvass och säv (slås 
årligen). 

 Förutsättningarna för fisk och bottenfauna bedöms vara ofördelaktig eftersom 
vegetationszonen i vattnet är mycket smal. Snäckor (ej artbestämda) upptäcktes på 
stenarna under vattnet längs med Sjömansgatan. 

Den planerade verksamheten medför att fyra träd ska avverkas (Figur 3). Tre av dessa, lönnar, 
är registrerade i SLU:s trädportal. Inget annat som berör naturvård är registrerat i 
Länsstyrelsens planeringsunderlag och inga andra större naturvärden bedöms finnas vid 
platsen för den planerade åtgärden. Vegetation, inklusive träd, kommer att planteras på nya 
ytor. Förutsättningarna för naturvärden och arter bedöms återuppstå på sikt. 

Strandskydd 

I detaljplan 1780K-226/1964 inkluderas en utfyllnad i Mariebergsviken, parallellt med 
Hööksgatan. Den planerade utfyllnaden berör ett mindre område än det som redovisas i 
detaljplanen. 

Kulturmiljö 

Större delen av Karlstad omfattas av Kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland. Detta syftar till 
att bevara bebyggelsemiljöer inklusive värdefulla byggnader, broar, parkanläggningar och 
offentliga platser. De planerade åtgärderna bedöms inte påverka dessa förutsättningar. 

Boendemiljö/buller 

Under byggskedet uppstår buller. För att minska påverkan (särskilt kvälls- och nattetid, 
lördagar, söndagar och helger) kommer Karlstads kommun att följa Naturvårdsverkets 
allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser (se avsnittet Skyddsåtgärder). 

Trafik 

Vid behov omdirigeras trafiken via angränsande gator under byggtiden. Gång- och cykeltrafik 
planeras att begränsas till en gatusida 

Klimat och risker 

Området är utsatt för översvämningar från Vänern. Översvämningsskydd kommer att utredas 
och hanteras i en separat tillståndsansökan. 

Gatunivåer utformas för att klara ett 100-års regn. 

För att skydda mot översvämningar, följer Karlstads kommun handlingen Översvämningsrisk 
i Karlstad – riktlinjer för planering och bygglov5 

 
5 https://karlstad.se/globalassets/filer/miljo/sjoar_och_vattendrag/oversvamning/riktlinjer-oversvamning-kf-
180125.pdf  
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Fortsatt arbete 
Efter att berörda har lämnat synpunkter på denna samrådsinformation kommer svaren att 
sammanfattas i en redogörelse och lämnas in till Länsstyrelsen under september 2020 
tillsammans med en anmälan om vattenverksamhet. Därefter kommer Länsstyrelsen att 
återkomma med ett beslut i ärendet som kommer att inkludera villkor och skyddsåtgärder för 
den planerade verksamheten. 

Byggskedet planeras påbörjas så snart tillstånd beviljas av Länsstyrelsen. Information om 
datum för arbetet kommer att presenteras på projektets hemsida: 
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/vikenforbindelsen---forbattrad-framkomlighet/ 


