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SAMLAD BEDÖMNING/ICKE  
TEKNISK SAMMANFATTNING

Översiktsplanen är kommunens avsikts-
förklaring om hur den fysiska miljön bör 
användas, utvecklas och bevaras� Den är 
därmed ett viktigt politiskt måldokument 
och en av få lagstadgade planer som en 
kommun är skyldig att ha� Översiktspla-
nering är en ständigt pågående verksam-
het i Karlstads kommun och den senaste 
kommunomfattande översiktsplanen 
antogs år 2012� 

Karlstads kommun har nu tagit fram 
ett förslag till reviderad översiktsplan 
(ÖP2050) som alltså är en ny avsiktsför-
klaring om den fysiska miljön bör 
utvecklas� Den pekar på att Karlstad 
växer och vill fortsätta växa med fler 
invånare och företag� Karlstad behöver 
växa med hänsyn till pågående klimatför-
ändringar, naturens känslighet och 
människors vardagsresor� Planförslaget 
innebär att staden kommer att utvecklas 
med nya bostäder och kontor i befintliga 
bostads- och stadsområden, men också 
att nya täta bostadsområden kommer att 
byggas i staden och tätorternas utkanter� 
Det innebär bland annat att fler kommer 
att bo i befintliga bostadsområden och 
kan ta del av den service och infrastruk-
tur som finns där idag� För att nå en 
hållbar landsbygdsutveckling planerar 
kommunen för ett par nya bostadsområ-
den på landsbygd där villorna kan ha 

större tomter och trädgårdar� 
Hållbarhet har varit en röd tråd genom 
hela översiktsplaneringen� Översiktspla-
nens uppgift är att redovisa Karlstads 
kommunfullmäktiges uppfattning om 
hur de allmänna intressena ska tillgodo-
ses� I avvägningen mellan olika allmänna 
intressen bör den mest miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbara utveck-
lingen vara styrande� Olika alternativ har 
bedömts för att hitta den mest hållbara 
utvecklingen� Ska många bygga egna hus 
spritt på landsbygden innebär det till 
exempel att människor behöver resa mer 
i vardagen samt att det blir svårt att möta 
det behovet med kollektivtrafik� Ett 
annat alternativ har varit att bara planera 
för nya bostäder i höga hus i centrala 
Karlstad� Det skulle innebära att skillna-
derna mellan stad och landsbygd fortsät-
ter att öka� 

En översiktsplan är just översiktlig, 
vilket också gäller miljökonsekvensbe-
skrivningen� I detta skede redogörs för 
hur kommunen vill att den fysiska 
miljön ska utvecklas� Prövning av mar-
kens lämplighet för ett visst ändamål 
avgörs först när exempelvis en detaljplan 
tas fram eller när ett bygglov ges� Bedöm-
ningen är att det är de större skillnaderna 
mellan ÖP2050 och ÖP2012 som kom-
mer ha en större miljöpåverkan och ska 
miljökonsekvensbeskrivas� Miljöpåverkan 
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av följande inslag i ÖP2050 har konse-
kvensbedömts:
• Koncentration (Ny tät bebyggelseut-

veckling i befintliga områden)
• Utglesning (Ny tät bebyggelse i nya 

områden i staden och tätorternas 
utkanter samt på landsbygden)

• Hamn (Nytt läge för hamnen)
Översiktsplanens inriktning bedöms i 
huvudsak få konsekvenser som hjälper 
kommunen att nå en hållbar utveckling 
då planen minskar transportbehoven, ger 
utrymme för landsbygdsutveckling, 
underlättar hållbara transporter och 
möjliggör att fler kan bo i bra och behovs-
anpassade bostäder� Planen innebär också 
att näringslivet kan utvecklas med nya 
verksamheter och ny hamn vilket bedöms 
vara viktigt för att nå en ekonomisk 
hållbarhet� En ny hamn är också en viktig 
del för att planera för att fler företag ska 

kunna nyttja hållbara transporter�
Eftersom översiktsplanen är övergripande 
krävs dock åtgärder för att minska risken 
för betydande miljöpåverkan vid ett 
genomförande av översiktsplanen� Dessa 
åtgärder har identifierats och noteras i 
denna miljökonsekvensbeskrivning och 
lyfts in i själva översiktsplanen� När det 
gäller mer bebyggelsekoncentration är 
kanske den viktigaste åtgärden att analy-
sera och börja med att lyfta och förbättra 
kvalitéer för de som bor i områdena idag� 
Negativ miljöpåverkan från en ny hamn 
kommer att behöva utredas vidare, och 
då särskilt eventuell påverkan på Kaplans-
holmens naturreservat�
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INLEDNING

Detta dokument är miljökonsekvensbe-
skrivningen av Karlstads kommuns 
översiktsplan� Översiktsplanen är kommu-
nens avsiktsförklaring om hur den fysiska 
miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras� Den är därmed ett viktigt poli-
tiskt måldokument och en av få lagstad-
gade planer som en kommun är skyldig att 
ha� Syftet med översiktsplanen är att göra 
avvägningar och prioriteringar mellan 
olika allmänna intressen som kan vara 
svåra att förena eller som är motstående�

OM STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
Enligt 6 kap� 3 § miljöbalken ska en 
kommun som upprättar en plan enligt 
plan- och bygglagen göra en strategisk 
miljöbedömning om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan� En översiktsplan antas i 
princip alltid medföra en betydande 
miljöpåverkan och en strategisk miljö-
bedömning inklusive en miljökonsekvens-
beskrivning ska därför göras� En miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) används för att 
beskriva den miljöpåverkan som ett 
genomförande inom planen kan medföra�

Strategisk miljöbedömning är en process 
där syftet är att integrera miljöaspekter i 
framtagandet och antagandet av översikts-
planen� Det handlar alltså inte enbart om 
att ta fram ett dokument, en miljökon-
sekvensbeskrivning, utan det handlar om 
ett kontinuerligt och integrerat arbete kring 
miljöaspekter löpande under processens 
gång med översiktsplanen�

1� Pågående översiktsplanering och 
revideringens syfte och mål – ÖP 

2� Utvärdering av alternativa planerings-
inriktningar – SMB 

3� En utvecklingsinriktning - ÖP
4�  Utvärdering av miljöpåverkande 

strukturer i planförslaget – SMB
5�  Ett planförslag – ÖP 
6�  Utvärdering av planförslaget – SMB
7� Syftet med en miljökonsekvensbeskriv-

ning

Att beskriva konsekvenserna av alla 
detaljer i en översiktsplan är omöjligt� 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt 
miljöbalken 6 kap� 12 § innehålla de 
uppgifter som är rimliga med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad� 
Den strategiska miljöbedömningen har 
varit en integrerad del i framtagandet av 
översiktsplanen�  Miljökonsekvensbeskriv-
ningen har avgränsats till att i huvudsak 
belysa inriktning och viktiga strukturella 
huvuddrag i översiktsplanen, samt ställa 
utmaningar och planeringsmål i relation 
till tidigare översiktsplanering och 
dokumentet beskriver konsekvenser av 
dessa huvuddrag�

Enligt miljöbalkens 6 kap 11 § ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
sammanfattning av planens innehåll, dess 
huvudsakliga syfte och förhållande till 
andra relevanta planer och program� I det 
här fallet redovisas detta som både plane-
ringsmässiga och miljömässiga utmaningar�
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UPPFÖLJNING
Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska 
miljökonsekvensbeskrivningen innefatta 
en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning 
av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller program-
met medför�

ÖP2050 har konsekvensbedömts mot 
Karlstads kommuns strategiska plan� Den 
strategiska planen är den del av kommu-
nens styrmodell och följs bland annat upp 
i samband med delårsbokslut och årsredo-
visning� Således blir ÖP2050 och dess 
miljökonsekvenser en del av ordinarie 
uppföljningsarbete� Eftersom en översikts-
plan inte är juridiskt bindande kommer 
efterföljande planering att fastslå och 
säkerställa åtgärdernas genomförande�
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ÖVERSIKTSPLANERING  
I KARLSTADS KOMMUN

TIDIGARE ÖVERSIKTSPLANERING
Det går att utläsa trender i Karlstads 
bebyggelseutveckling och översiktsplane-
ring� ÖP06 förordade en trekärnig stads-
utveckling kring centrum, Bergvik och 
Välsviken� Utbyggnad på jungfrulig mark 
och omvandling var huvudsakliga utbygg-
nadsstrategier� ÖP2012 inriktades mot 
hållbar bebyggelseutveckling med en 
ökande befolkning samtidigt som miljö-
påverkan samt energi- och resursförbruk-
ning skulle minska med hjälp av plane-
ring för fler hållbara transporter och mer 
hållbara uppvärmningsformer� Planering-
en gick ifrån den flerkärniga strukturen 
till att betona en mer enkärnig struktur, i 
kombination med ett flertal utvecklings-
inriktningar för att tydligare knyta staden 
mot Vänern och närliggande sjöar� Fokus 
låg på utveckling av stadens centrala delar 
med bland annat omvandling och bo-
stadsbyggande i inre hamn, samt förslag 
till nya större stadsutvecklingsområden på 
Norra Stockfallet och Edsgatan i norr, 
Västkust och Jakobsberg i väster, samt i 
Välsviken, Alster och Skattkärr i öster� Ett 
fåtal områden för verksamheter pekades 
ut, delvis inom redan bebyggda områden 
för handel�

BEHOVET AV EN NY ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanering är en ständigt pågå-
ende verksamhet inom kommunen� Ny 
kunskap, nya krav, behov, förutsättningar 
och politiska prioriteringar ställer krav på 
att översiktsplanen revideras�  Den 
nuvarande översiktsplanen antogs 2012 

och mycket av de markanspråk som 
pekas ut i den planen håller på att 
planläggas, är planlagd eller håller på att 
bebyggas� Avsaknaden av tillräckliga ytor 
för strategiskt anvisad mark för verksam-
heter har lett till ett tydligt underskott 
och begränsningar för möjligheten till 
verksamhetsutveckling kring tätorten 
Karlstad� Samtidigt har ett högt tryck på 
bostadsbyggandet i kombination med 
intressekonflikter vid komplettering av 
bebyggelse i staden lett till att det under 
2010-talet uppstod ett underskott av 
bostäder i förhållande till behovet� 
Förutom det allmänna bostadsbehovet 
som behöver tillgodoses i en alltjämt 
växande stad, råder för närvarande en 
stor efterfrågan på ny småhusbebyggelse, 
som kräver att nya större markområden 
kan tas i anspråk� Utöver det uppdämda 
behovet av mark för både bostäder och 
verksamheter krävs även tydligare ställ-
ningstaganden för bland annat friluftsfrå-
gor för att kunna tillgodose invånarnas 
efterfrågan av såväl icke-kommersiella 
som kommersiella ytor för utomhusakti-
viteter i gröna miljöer� Sedan förra 
översiktsplanen togs fram har även 
människans negativa påverkan på klima-
tet aktualiserats i högre grad� Här spelar 
strategiska vägval kring byggande och 
infrastruktur en avgörande roll för 
kommunens möjligheter att minimera de 
geografiska utsläppen inom kommunens 
gränser� Sammantaget behövs därför ett 
nytt och större grepp i form av en ny 
översiktsplan för att vi ska få en sam-
manhållen utveckling av Karlstad�
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del A – övergripande strategi 

 
 

5 (13)

Västkust behöver således förberedas för ett större antal bostäder än i planens 
samrådsskede. Den slutliga bedömningen är beroende av hur lämpliga olika delar är 
att bebygga samt vilka ekonomiska insatser som behövs för ny infrastruktur. Boendet 
kan i sig möjliggöra kvalitetshöjningar även för andra intressen. Det finns ingen 
självklar motsättning mellan byggande och t ex rörligt friluftsliv utan problemen 
måste studeras utifrån platsen. Målet är att visa att det går att skapa stadsutvecklings-
områden för ett relativt stort antal lägenheter utan stora kvalitetsförluster för andra 
intressen.  
 
I föreliggande planförslag ligger ambitionsnivån mellan ca 2800 – 3300 lägenheter, 
vilket omräknat ger 6400 – 7600 människor bostad inom Väskust1. Detta ger drygt en 
tredjedel av det teoretiska behovet av ca 18 000 människor i Karlstad som behövs för 
att nå Karlstad 100 000. Detta skulle innebära att övriga ca 10 000 människor skulle 
kunna erbjudas möjlighet till bostad i stadens centrala delar, med Inre hamnsområdet 
och olika förtätningsprojekt (centrum) samt Välsviken (öst). Detta förhållande är dock 
inte fastställt i och med föreliggande fördjupning av översiktsplanen avseende 
Västkust. Den västliga noden – liksom de två övriga – i Karlstads långsiktiga strategi 
för stadens utveckling anger att en utveckling även norr och söder om det område som 
omfattas i föreliggande plan också kan komma att bli en del av stadens västliga 
utvecklingsnod.  
 
Ambitionsnivån i Västkust kan göras möjlig genom en tätare exploatering och en 
högre exploateringsgrad än i samrådshandlingarna i vissa avseenden, vilket även 

                                                      
1 Denna siffra bygger ett urval av hushållssammansättningen i Karlstad tätort från Resvaneund-
ersökningen. 

Karlstad 100 000 – noder och utbyggnadsriktningar 

Övergripande strategi med noder och utbyggnadsriktningar för Karlstad från fördjupning av översiktsplanen 
avseende Västkust, 2006.

17

Genom förtätning förbättras förutsättningarna för 
nöjesetableringar, kulturinstitutioner och butiker i 
centrum. Centrala boendemiljöer och ett förbättrat 
urbant nöjes- och serviceutbud är sådant som visio-
nens prioriterade målgrupper efterfrågar.   

Förtätning kan dock medföra negativa konse-
kvenser i form av ökat trafikbuller, påverkad utsikt, 
påverkan på värdefulla kulturmiljöer och eventuellt 
ianspråktagande av grönområden inom tätorten. I 
många fall innebär omvandling och förtätning även 
kostnader i samband med exempelvis sanering av 
markföroreningar från tidigare verksamheter. 

Förtätning bidrar till en hållbar utveckling om 
den sker på rätt sätt. Förätning och omvandling av 
”gråytor” är eftersträvansvärt så länge inte viktiga 
grönområden tas i anspråk eller att översvämnings-
problematiken förvärras. Förtätning bör heller inte 
ske på bekostnad av viktiga offentliga platser eller 
idrottsplatser.

I Karlstad förordas förtätning i lägen som ökar 
förutsättningarna för hållbart resande och ener-
giutnyttjande. I nedanstående kartbild anges ett 
förtätningsområde som är fjärrvärme- och kollek-
tivtrafikförsörjt (högst 300 meter till busshållplats). 
Dessutom är förtätningsområdet inom 4 kilometers 
cykelavstånd till centrum. 

Förtätning inom det utpekade förtätningsområ-
det är eftersträvansvärd eftersom det ökar underlaget 
i centrum, minimerar transportarbetet, ökar under-
laget för kollektivtrafiken och drar nytta av befintlig 
infrastruktur. Förtätning inom området är generellt 
positiv eftersom den drar nytta av befintlig infra-
struktur och ökar underlaget för kollektivtrafiken. 
Förtätning och omvandling kan även vara accepta-
bel på andra platser, särskilt om den tillkommande 
bebyggelsen kompletterar det befintliga utbudet.

Alla förtätningsprojekt ska prövas mot riktlinjerna 
för ianspråktagande av grönområden (avsnitt 7.7.6), 
översvämningsstrategins riktlinjer för byggande och 
planering (avsnitt 8.1) samt villkoren i tabellen ovan.

I takt med att globalisering av trender och en mer 
likriktad arkitektur kommer det att vara allt vikti-
gare att bygga vidare Karlstad med utgångspunkt i 
dess särart och speciella karaktärsdrag.

4.2 UTBYGGNADSINRIKTNING 
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling 
av stadens centrala delar samt stadens randzoner där 
ökad Väner- och älvkontakt kan uppnås. Förädling-
en och förtätningen av den befintliga stadsstruktu-
ren ska fortsätta. Karlstads framtida utveckling ska 
inte förvärra översvämningsproblematiken eller ske 

Utbyggnadsinriktning för Karlstad enligt översiktsplanen från 2012.
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kommunen är stor från omkringliggande 
kommuner� Det innebär att Karlstads 
möjligheter till näringslivsutveckling och 
förmågan att attrahera nya etableringar är 
viktig för hela regionen�

Det faktum att Karlstads kommun 
ökar i både absoluta och relativa tal 
innebär att rollen som regional tillväxt-
motor blir allt tydligare� Det innebär att 
Karlstads möjligheter att fortsätta växa 
och attrahera nya invånare och företag 
från andra delar av Sverige eller interna-
tionellt utgör en viktig faktor för regio-
nens möjligheter till tillväxt�

Bostadsförsörjningsbehovet
Kommunens framtida bostadsbyggande 
behöver utgå från den demografiska 
strukturen och dess förväntade utveck-
ling� Karlstads kommun har nu fler än 
94 000 invånare och tillväxttakten har de 
senaste 10 åren motsvarat runt 1 000 nya 
Karlstadsbor per år och befolkningstill-
växten beräknas fortsätta öka i motsva-
rande takt� Befolkningsprognosen pekar 
på att kommunens invånare når 100 000 
invånare under år 2025 och vid utgången 
av år 2029 pekar prognosen på att 
folkmängden i Karlstads kommun 
kommer uppgå till knappt 104 000 
personer� Befolkningsprognosen visar 
också att den demografiska strukturen 
kommer att förändras med:
• Fler unga vuxna mellan 20–30 år
• Fler äldre över 80 år
• Fler vuxna i familjebildande ålder 

30–40 år
För att nå det nya tillväxtmålet om 
125 000 invånare år 2050 har en plane-
ringsvolym beräknats till: 
• 8 700–10 200 småhus
• 15 600–17 400 lägenheter
• 2 700–5 400 specialbostäder

Karlstads roll i regionen
Karlstad är residensstad och regionhuvud-
ort i Värmlands län� De långa avstånden 
till större städer bidrar till att tydliggöra 
Karlstads roll som regionalt centrum� I 
Karlstad med närliggande kommuner bor 
cirka 50 procent av länets befolkning� Att 
staden upplevs som attraktiv bidrar till 
ökad kapacitet och utvecklingspotential 
för hela länet� Karlstad är en eventstad 
för både professionell kultur och eliti-
drott – viktiga varumärkesbärare för en 
region� Här finns ett brett utbud av 
upplevelser, olika typer av bostadsmöjlig-
heter och inte minst en mängd arbetstill-
fällen� 

Karlstad har de senaste 20 åren haft en 
befolkningstillväxt på cirka 17 procent� 
Under samma period har Värmlands län 
som helhet haft en befolkningstillväxt på 
cirka 3 procent� I praktiken innebär det att 
Karlstad har ökat med 13 500 invånare 
samtidigt som Värmlands län, exklusive 
Karlstad, minskat med 6 100 invånare� 
Utpendlingsstatistiken visar att Karlstad i 
allt högre grad är en betydelsefull boende-
ort för att försörja näringsliv och arbets-
platser i regionen�

Karlstads kommun är Värmlands 
största kommun sett till antal invånare 
och antalet sysselsatta� 40 % av länets 
sysselsatta finns i Karlstads kommun 
inom bland annat vård och omsorg, 
handel, företagstjänster och utbildning� 
Karlstad centralsjukhus utgör den enskilt 
största arbetsplatsen i centrala Karlstad 
och Värmland� För att fortsätta vara 
regionens motor för tillväxt är målet en 
befolkningstillväxt på minst 1 % per år� I 
Karlstadsregionen växer antalet nya 
verksamheter i alla kommuner� I Karlstad 
har tillväxten i antalet företag varit 26 
procent mellan åren 2012–2017� I absoluta 
tal betyder det överlägset flest i regionen, 
vilket också lett till att inpendlingen till 
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etableringar i översiktsplanen�
Det beräknade totalbehovet av lokalytor 
för verksamheter till år 2050 är 1 300 000 
m2 BTA� Det ger ett beräknat behov av 
att kunna ha planlagd mark för att möta 
lokalefterfrågan om 43 000 m2 BTA per 
år, för handel, industri, verkstad, kontor, 
lager� Offentlig verksamhet så som skola, 
förskola, äldreboende, universitet är ej 
medräknat här� Behoven av markytor är 
dock större eftersom ytkrävande upplag, 
logistikverksamheter, uppställning av 
fordon, och besöksnäringsverksamheter 
som ofta har liten lokalyta men kräver 
stor markyta, inte varit möjlig att inklu-
dera i beräkningen�

Lokaliseringsvillkoren skiljer sig åt 
mellan olika verksamheter och kommu-
nen behöver ha ett varierat utbud av 
attraktiv verksamhetsmark för att kunna 
möta efterfrågan från näringslivet� Med 
hänsyn till mål om befolkningstillväxt 
och förväntad näringslivsutveckling har 
behovet av mark för olika typer av 
verksamheter beräknats till:
• blandstadsinriktade verksamheter – 

cirka 200 000 m2 
• lager, industri – cirka 400 000 m2 
• besöksnäring – cirka 700 000 m2

Därutöver finns behov av mark för 
lokalisering av specifika verksamheter 
som hänger ihop med Karlstads roll som 
regionhuvudort och nod i en regional 
geografisk kontext, och som är nära 
relaterat till omställningen till en mer 
hållbar transportregion: 

• Ny bussdepå
• Nya logistiknoder, både för effektiv 

industrilogistik och mer småskalig 
varudistribution

• Ny hamn

Behovet av verksamhetsmark
Karlstads kommuns näringsliv växer och 
blir allt mer diversifierat� Antalet företag 
har mellan åren 2012–2017 ökat med 26 
procent� Det finns ett behov av att kunna 
möta näringslivets allt mer diversifierade 
behov av lokaliseringar och markanspråk� 
Inom Karlstads kommun är det relativt 
gott om kontorslokaler och bedömningen 
är att behovet av kontorslokaler kan till 
stor del mötas med befintligt och planerat 
kontorsbestånd� Eventuella nya lägen för 
kontor bör prioriteras i kollektivtrafik-
starka lägen som har behov av en blandad 
bebyggelse eller i centralt belägna skyltlä-
gen längs den starka transportinfrastruk-
turen där kontorsbyggnader även kan 
fungera bullerdämpande mot bostäder� 
Utbudet kan kompletteras av kontorsho-
tell i de mindre tätorterna för att möta 
lokala behov�

För delvis störande och omgivnings-
påverkande verksamheter bedöms behovet 
av mark som stort� Det kan röra sig om 
verkstadsverksamheter, lager och uppställ-
ningsytor av större fordon och maskiner� 
Verksamheter som idag har speciellt svårt 
att hitta etableringsbar mark är verksam-
heter som oftast behöver en yta större än 
15 000 kvadratmeter� Vid de tillfällen 
kommunen får etableringsfrågor som 
omfattar ovanligt stora markområden, 
upp emot 100 hektar, är dessa mycket 
svåra att hitta mark för� Det är därför 
viktigt att i ett tidigt skede ett perspektiv 
är att ta höjd för framtida eventuella 
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MILJÖUTMANINGAR  
I KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun är en liten del i ett 
stort miljösammanhang och påverkas 
direkt och indirekt av skeenden och 
miljöns förändringar på global, nationell 
och regional nivå� Att motverka männis-
kans och samhällets påverkan på klimat-
förändringar är en av kommunens 
viktigaste frågor och utmaningar� Möjlig-
heten att minimera utsläppen på geogra-
fisk nivå styrs till stor del av val och 
prioriteringar och vilka förutsättningar 
översiktsplanen ger för att kunna uppnå 
hållbara bebyggelsestrukturer och att fler 
väljer miljövänliga transporter� Utöver det 
finns andra miljöutmaningar som kom-
munen arbetar med, så som att bibehålla 
biologisk mångfald och begränsa sprid-
ning av miljöskadliga partiklar för att på 
sikt kunna nå en giftfri miljö� 

Detta avsnitt avser att motsvara 
miljöbalkens krav om redovisning av 
uppgifter om hur hänsyn tagits till 
relevanta miljökvalitetsmål och annan 
miljöhänsyn� Det finns många miljöpro-
blem som översiktsplanen inte har någon 
inverkan på, och som därför inte har 
inkluderats i miljökonsekvensbeskrivning-
en�

MILJÖMÅL
FN antog i september 2015 resolutionen 
”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling”� De 17 globala målen 
syftar till att skapa hållbar utveckling 
som innebär att vi tillgodoser dagens 
behov i samhället utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov� Karlstads kom-

muns strategiska miljöarbete är integrerat 
med Agenda 2030� Att de lokala och 
globala målen om en hållbar utveckling 
hänger ihop säkerställer att vi gör rätt 
saker för Karlstadsborna� 

Det svenska miljömålssystemet består 
av ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål samt ett antal etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat� Sveriges 
miljömål är det nationella genomförandet 
av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen� Många av de 
nationella miljökvalitetsmålen samman-
faller med de globala målen i Agenda 
2030 varför följande miljöutmaningar 
relateras till Agenda 2030 målen endast�

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Jordens klimat förändras till följd av 
människans påverkan� Karlstads framtida 
klimat förväntas bli varmare och inne-
hålla mer nederbörd� De största föränd-
ringarna kommer att ske vintertid då 
nederbördsmängden kan komma att öka 
med 40 procent jämfört med dagens läge� 
Samtidigt kommer medeltemperaturen 
under vinterhalvåret att stiga vilket 
medför att merparten av nederbörden 
kommer att falla som regn� Tänkbara 
lokala effekter i Karlstad kommun är 
ökad sannolikhet för översvämningar och 
för värmeböljor� För att bromsa klimatför-
ändringarna och dess konsekvenser 
enades världens länder vid FN:s klimat-
möte i Paris år 2015 att begränsa den 
globala temperaturökningen till som mest 
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2 grader, men helst under 1,5 grader� För 
att bidra till att nå de globala klimatmå-
len ska Karlstad arbeta för att inom några 
årtionden bli en fossilfri kommun�
Klimatförändringarna kommer att ställa 
stora och delvis förändrade krav på 
Karlstads kommun som samhälle vad 
avser anpassning av befintlig bebyggelse, 
verksamheter och infrastruktur, och får 
en inverkan på vår planering av det 
framtida Karlstad� Översiktsplanen löser 
inte alla delar av klimatomställningen 
men dess inriktning påverkar övergripan-
de strukturer för transportbehov, konsum-
tion och nyttjande av resurser� Bebyggelse- 
och infrastrukturer som planeras idag 
kommer många gånger att vara beständiga 
över lång tid framåt� Den fysiska plane-
ringen behöver därför anpassas så att även 
framtida behov och efterfrågan kan 
mötas� Utmaningen är att hålla planering-
en på en nivå anpassad till dagens behov, 
samtidigt som det finns flexibilitet och 
beredskap att hantera förändringar som 
kan komma att ske decennier fram i 
tiden� Kommunen behöver därför hantera 
förändringar som är synliga idag, exempel-
vis förändringar i nederbörd och tempera-
turförhållanden samt extrema väderhän-
delser genom att:
• Värna och nyttja ekosystemtjänster

Samtidigt kan planeringen bidra till att 
minska den mänskliga påverkan på 
klimatförändringarna genom en klimats-
mart samhällsplanering som innebär att: 
• Bygga en stad och kommun som 

möjliggör ett nära vardagsliv/minskat 
transportbehov

• Prioritera kollektiv-, cykel- och gång-
trafik och därmed minska transporter-
nas utsläpp

• Nyttja befintliga infrastrukturer 
istället för att bygga nya

• Var redo när kraftnätet kan ta emot 
mer hållbart producerad energi
Relaterar till agenda 2030:

 – Hållbar energi för alla
 – Hållbar industri, innovationer  

och infrastruktur
 – Hållbara städer och samhällen
 – Bekämpa klimatförändringarna 

LUFTKVALITÉ
Luftföroreningar påverkar både hälsan 
och miljön� De kan göra människor sjuka 
och förkorta den förväntade livslängden� 
De bidrar även till växtskador, korrosion, 
nedsmutsning, övergödning, försurning 
och klimatförändringar� Vi vill att luften 
i Karlstad ska vara så ren att människor 
och miljö inte skadas� Sveriges utsläpp av 
luftföroreningar har minskat betydligt de 
senaste decennierna� Trots detta har 
luftföroreningar fortfarande negativ 
påverkan på människors hälsa och 
miljön� I Karlstad har luftkvaliteten de 
senaste årtiondena blivit allt bättre men 
luftföroreningarna måste ändå fortsätta 
minska� Vi har arbete kvar för att nå de 
miljökvalitetsmål som påverkas av utsläpp 
av luftföroreningar där översiktsplanen 
kan bidra med:
• Planering av bebyggelsestrukturer som 

underlättar gång-, cykel- och kollektiv-
trafik

VATTENKVALITÉ 
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan 
från många håll, till exempel från skogs-



14 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

14 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

bruk, jordbruk, industrier och vatten-
kraftverk� Våra sjöar och vattendrag 
bidrar inte bara till vårt dricksvatten, 
utan är också viktiga för fiske och 
rekreation såsom bad och båtturer� År 
2000 beslutade EU om ett ramdirektiv 
för vatten, det så kallade vattendirektivet� 
De kvalitetskrav som ska gälla för vatten-
förekomster i Sverige kallas för miljökva-
litetsnormer (MKN) och uttrycks som 
status� Några av utmaningarna inom 
direktivet är att minska övergödning, 
förebygga översvämningar, skydda 
grundvattnet och återställa vandringsvä-
gar för fisk och andra organismer�

Alla kommunens sjöar och vattendrag 
klassas på en femgradig skala utifrån om 
de har hög, god, måttlig, otillfredsstäl-
lande till dålig ekologisk status� Målsätt-
ningen enligt vattendirektivet och kraven 
enligt miljöbalken är att de vatten som 
omfattas ska ha uppnått god ekologisk 
status år 2015, eller vid tidsundantag till år 
2021/2027� Sju procent av kommunens 
vattenförekomster klassas just nu med god 
ekologisk status� Den största orsaken till 
att många av kommunens sjöar och 
vattendrag inte uppnår god ekologisk 
status är att de biologiska faktorerna är 
påverkade av olika typer av fysisk påver-
kan� Vandringshinder påverkar 90 procent 
av kommunens ytvatten� Därutöver 
påverkas cirka 85 procent av vattenföre-
komsterna av onaturlig reglering av 
vattennivåer och ungefär hälften av att 
ekologiska funktioner tagits bort genom 
att närområde och svämplan till vattnet är 
påverkat� Dessa förändringar påverkar i sin 
tur de biologiska faktorerna�

De vattenförekomster som har fått 
den lägsta klassningen� Dålig ekologisk 
status, är Molkomsälven och Toleruds-
bäcken� Molkomsälven har fått klassning-
en bland annat på grund av att vand-
ringshinder för fisk mellan Molkomssjön 
och Borssjön� Tolerudsbäcken har pro-
blem med mycket höga halter näringsäm-
nen� Ungefär en tredjedel av kommunens 

vattenförekomster bedöms ha förhöjda 
halter näringsämnen� Problem med 
försurning i norra delen av kommunen 
har minskat över tid med hjälp av 
kalkning som utförs och har utförts 
under en långt tid�
Vänerns ekologiska och kemiska status 
har under lång tid påverkats av utsläpp 
från avlopp, jordbruk, industrier mm 
som påverkat livsmiljöerna för både 
strand- och vattenlevande arter� I instäng-
da vikar i Vänern har ofta tillrinningen 
från land och utsläppskällor i närområ-
det stor påverkan på vikarnas bottnar 
och vattenkvalitet� I bottenprov från 
Kattfjorden och Åsfjorden har man 
funnit sediment som tyder på perioder av 
syrebrist i livsmiljön, vilket tros bero på 
historiskt stora utsläpp av organiska 
syretärande ämnen från massa- och 
pappersindustrin� Klarälven utgör ett 
stort utflöde i Vänern som påverkar 
vattenkvaliteten� Hanteringen av utsläpp 
försvåras av att Göta älvs huvudavrin-
ningsområde (som Klarälven tillhör) 
motsvarar så mycket som 10 % av Sveri-
ges samlade yta, och omfattar 67 svenska 
och 18 norska kommuner, vilket förutsät-
ter en hög grad av samverkan� 

Vattenfrågorna får allt större aktualitet 
i den fysiska planeringen� Flöden, kvalitet 
och naturvärden är egenskaper hos vattnet 
som är betydelsefulla� Dagens anspråk på 
vattnet kräver att vi hushåller med vatten-
tillgångarna och så långt det är möjligt 
minimerar påverkan från bebyggelse- och 
infrastrukturer� Översiktsplanen kan bidra 
med att planera för:
•  Nyttjande av grönstruktur för att 

fördröja och rena dagvatten
Relaterar till agenda 2030:

 –  Rent vatten och sanitet för alla

MARKFÖRORENINGAR
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor 
och byggnader riskerar att hamna i miljön 
och kan tas upp av växter, djur och 
människor� För många ämnen är halterna 
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för höga och orsakar problem för männ-
iskor och miljö� Exempelvis är radon och 
asbest fortfarande ett problem i våra 
byggnader� För många kemikalier saknas 
fortfarande kunskap om hur de påverkar 
människors hälsa och miljön� Kemiska 
risker behöver förebyggas genom ökad 
kunskap om ämnens farliga egenskaper, 
information om användningen och regler 
om att begränsa användningen av vissa 
ämnen�
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället, ska 
inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden� Olika typer av 
verksamheter har gett upphov till att 
föroreningar spridits till omgivningarna� 
Förorenade områden kan vara mark, 
grundvatten, ytvatten, sediment samt 
byggnader och anläggningar� Ofta 
upptäcks misstänkt förorenade områden i 
samband med exploatering� Exploatering 
och omvandling av förorenade områden 
kan ha den positiva följden att de saneras 
från föroreningar� Översiktsplanen kan 
således ha positiv inverkan på dessa 
miljöförhållanden�

Relaterar till agenda 2030:

 –  God hälsa och välbefinnande

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Sveriges mångfald av växter och djur lever 
i en mosaik av olika miljöer, från odlad 
mark, skogar och fjäll till våtmarker, 
vattendrag, sjöar och hav� Många arter och 
naturtyper utvecklas negativt och riskerar 
att försvinna på sikt� Att lyckas behålla en 
biologisk mångfald är avgörande för att 
ekosystemen ska fungera� Utan många 
olika arter med skilda funktioner är risken 
stor att nyttjandet av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan 
skadar ekosystemen� Vår rika och varierade 
natur är även en källa för friluftsliv och 
rekreation, och har därigenom stor 
betydelse för folkhälsan� 

Ekosystemtjänster i naturen som möjlig-
gör bland annat en naturlig klimatanpass-
ning, fördröjning av vatten, att dämpa 
temperaturen vid värmeböljor mm kan 
även ha stor nytta för friluftslivet och 
den biologiska mångfalden� Robusta 
ekosystem med en hög biologisk mång-
fald kan även utifrån det ekonomiska 
perspektivet inom exempelvis skogs-, jord-
bruk och bioekonomi gynna produktivi-
teten och lönsamheten genom att mot-
ståndskraften ökar mot skadeinsekter� På 
samma sätt gynnar en stark bipopulation 
såväl jordbrukets produktionsförmåga 
som den biologiska mångfalden och de 
mänskliga upplevelsevärdena�

Många ekosystem är sammanlänkande 
med varandra och blir således beroende 
både av en biologisk mångfald och en 
sammanhängande blå- och grönstruktur� 
Genom att inkludera ekosystemtjänster i 
planeringen ges möjlighet till flera synergi-
effekter� Översiktsplanen reserverar mark i 
kartan för naturen och dess funktioner� 
Därmed ger översiktsplanen förutsättningar 
för att betydande miljöpåverkan på dessa 
ekosystemtjänster kan undvikas�

Relaterar till agenda 2030:

 – Hållbara städer och samhällen
 – Ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald
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SYFTE OCH MÅL MED ÖP2050

Inför revideringen har fyra övergripande 
planeringsmål identifierats för framtidens 
Karlstads kommun� Planeringsmålen 
hanterar de geografiskt mest aktuella 
utmaningar inför framtiden och pekar ut 
på vilket sätt kommunen ska utvecklas 
inom dessa frågor� Varje planeringsmål 
avslutas med ett antal indikatorer och 
bedömningsgrunder för att kunna 
utvärdera måluppfyllelse� 

PLATS FÖR FLER KARLSTADSBOR –  
VI VILL VÄXA OCH VI VÄXER! 
Befolkningsutvecklingen har varit stark 
under det senaste decenniet och Karlstad 
kommer allt närmare tillväxtmålet om 
100 000 invånare, vilket har lett till en 
brist på mark för verksamheter och bostä-
der� För att fortsätta vara regionens motor 
för tillväxt är målet en befolkningstill-
växt på minst 1 % per år� Den nya 
översiktsplanen tar därför höjd för att nå 
125 000 invånare till år 2050� Det senaste 
decenniets snabba tillväxt har lett till en 
brist på mark för verksamheter och 
småhusbebyggelse samt intressekonflikter 
vid komplettering av bebyggelse i staden� 
För att nå det nya tillväxtmålet har en 
planeringsvolym beräknats till 20 000 
nya bostäder, med hänsyn till nu pågå-
ende planering för 10 000 tillkommande 
bostäder� Sammanlagt innebär det en 
planeringsvolym om 30 000 bostäder tom 
år 2050� Befolkningstillväxten innebär 
också behov av plats för nya verksamhe-
ter och en beräknad planeringsvolym om 
ca 130 hektar BTA samt ytterligare 100 
hektar för ytkrävande och oförutsägbara 
etableringar� Samtidigt måste det finnas 
tillräckligt med friytor för lek, rekreation 
och friluftsliv när antalet invånare ökar� 

Utvecklingen av bostäder, arbetsplatser, 
rekreation och bevarandeintressen behö-
ver därför alltid gå hand i hand�
1�  Tillgodose bostadsförsörjningsbehovet
2� Etablering av fler verksamheter
3� Hushållning med mark

KARLSTAD SKA LEVA ÄVEN  
I FRAMTIDEN – I BALANS  
MED KLIMATET 
En av Karlstads största utmaningar är att 
utveckla en stad och landsbygd som 
minimerar Karlstads kommuns negativa 
påverkan på klimatet� Byggande i kollek-
tivtrafiknära lägen och på avstånd där det 
är möjligt att gå och cykla till jobb, skola 
och fritidsaktiviteter, behöver prioriteras 
före andra behov� Målet är en klimats-
mart kommun där det är enkelt att göra 
hållbara val� I staden handlar det primärt 
om att bygga inom kollektivtrafikzonen� 
Turordningen för vilka områden som tas i 
bruk när, behöver prioriteras i tid för att 
göra det mest hållbara först� Det gäller 
även landsbygden� På landsbygden bör 
man primärt komplettera bebyggelsen i 
lägen på gång- och cykelavstånd från 
service, kollektivtrafik, fritidsaktiviteter så 
att det är möjligt att gå och cykla till 
funktioner som är viktiga för vardagslivet� 
I andra hand bör utvecklingen prioriteras 
till viktiga kollektivtrafiknoder som är 
möjliga att utveckla med ytterligare 
boende på gångavstånd, för att möjliggöra 
en miljövänlig arbets- och fritidspendling�  
Genom att beakta ekosystemtjänster kan 
kommunens ta ett samlat ansvar för den 
biologiska mångfalden� Mer hållbara 
transportval och ett större fokus på 
ekosystemtjänster bidrar till att det är 
lättare att snabba upp samhällsomställ-
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ningen för att uppnå minskad klimatpå-
verkan�
1�  Strukturer för hållbar dagvattenhante-

ring
2� Strukturer för biologisk mångfald
3� Strukturer för transporternas mins-

kade klimatpåverkan
4�  Nyttja befintlig infrastruktur 

VI MÅSTE RESA SMARTARE – BYGG 
FÖR ATT MINSKA TRAFIKARBETET
Transportsektorn står för en stor del av 
de klimatpåverkande utsläppen� Samtidigt 
pekar prognoserna på fortsatt stora 
ökningar av gods- och persontransporter� 
Genom att lokalisera trafikintensiva 
verksamheter nära nationella och regio-
nala trafikleder samt nära det lokala 
primära vägnätet, undviks placeringar 
långt inne i bebyggelsestrukturen som är 
svåra att nå utan att det skapas störning-
ar� Att minimera trafikarbetet handlar 
om att skapa dels trygga strukturer som 
stimulerar fler att gå och cykla inom 
stadsområdet, dels ett attraktivt kollektiv-
trafiksystem som gynnar tåget eller 
bussen som transportslag för längre resor� 

Mobiliteten behöver bli diversifierad – 
rätt färdmedel till rätt resa – och det ska 
vara enkelt att byta färdmedel� Täta och 
blandade bebyggelsestrukturer som 
möjliggör för ett nära vardagsliv är en 
viktig del för att minska transportbeho-
vet� Genom att skapa mobilitetshubbar 
som underlättar byten mellan transport-
slagen kan trängseln i de centrala delarna 
av Karlstad till viss del minskas och 
möjliggöra ett liv utan egen bil samtidigt 
som tillgängligheten för individen ökar 
då det blir lättare att välja ett smidigt och 
miljövänligt sätt att transportera sig�
1� Strukturer för effektiva godstranspor-

ter 
2� Strukturer för att minska vardagsre-

sandet 
3� Kollektivtrafikeffektiva strukturer
4� Avstånd och attraktivitet att gå  

och cykla
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STAD OCH LANDSBYGD  
I SAMVERKAN 
Staden och landsbygderna behöver 
utvecklas utifrån sina respektive styrkor� 
Det är inte landsbygd eller stad – det är 
både och� Båda behövs för att Karlstads 
kommun ska fungera väl� Landsbygdernas 
styrkor med det mer småskaliga och 
intima, där det är närmare till naturen 
och de öppna vidderna och där det är lätt 
att känna sig som en del i ett samhälle, 
skapar en balans till stadens styrkor med 
ett mer sjudande stadsliv, kulturinstitutio-
ner, handel, utställningar, nöjen och 
evenemang� Staden rymmer även många 
arbetsplatser som är i behov av närheten 
till ett stort antal kunder och samarbets-
partners, och möjligheter till kreativa 
möten i andra sammanhang som kan 
gynna näringslivet� Stadens tillväxt stödjer 
landsbygderna på samma sätt som starka 
landsbygder stödjer en välmående stad� 
Tillväxt och utveckling i den fysiska 
miljön har de senaste åren framför allt 
skett i staden, vilket skapat geografiska 
skillnader� Det har varit svårt att få igång 

bostadsbyggandet i kommunens mindre 
tätorter trots att planlagd mark funnits� 
Byggandet har i stället många gånger 
fokuserats på enskilda platser som öpp-
nats upp för ny villabebyggelse utanför 
tätorterna� Genom att ta vara på lokala 
kvaliteter som finns i de olika kommun-
delarna för att skapa fler attraktiva 
boendemiljöer, i nära anslutning till 
kollektivtrafik och service, kan man 
uppnå en bättre balans i bostadsbyggan-
det även i staden� Ett brett utbud av 
boendemöjligheter i olika kommundelar 
så väl som stadsdelar bidrar också till en 
ökad trygghet för den som vill bo kvar i 
samhället trots förändrade livsvillkor�
1�  Strukturer för levande tätorter 
2� Strukturer för hållbar bostadsförsörj-

ning i kommun- och stadsdelar 
3� Strukturer för tillgång till service 
4� Strukturer för hållbart näringsliv i 

alla kommundelar 



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 19

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 19

Enligt 6 kap 11 § MB ska rimliga alterna-
tiv med hänsyn till planens syfte, innehåll 
och geografiska räckvidd identifieras, 
beskrivas och bedömas i MKB:n� Ett antal 
scenarier togs fram som diskussionsunder-
lag för att illustrera vägvalen gällande 
bebyggelse- och infrastrukturer som blir 
olika sätt att nå planens inriktning och 
mål� Varje alternativ har utvärderats 
gällande hur väl de motsvarar syfte och 
mål med ÖP2050 som redovisats i föregå-
ende avsnitt� Det första planeringsmålet 
handlar i huvudsak om varför Karlstads 
kommun reviderar översiktsplanen� Det 
andra till fjärde planeringsmålet talar 
istället om hur planeringen bör balanseras 
mellan de olika tillväxt och miljöutma-
ningarna�

Karlstad ska leva även i framtiden –  
i balans med klimatet 

1�  Strukturer för hållbar dagvattenhante-
ring

2� Strukturer för biologisk mångfald
3� Strukturer för transporternas mins-

kade klimatpåverkan
4�  Nyttja befintlig infrastruktur

Vi måste resa smartare –  
bygg för att minska trafikarbetet

1�  Strukturer för effektiva godstranspor-
ter 

2� Strukturer för att minska vardagsre-
sandet 

3� Kollektivtrafikeffektiva strukturer
4�  Avstånd och attraktivitet att gå  

och cykla

Stad och landsbygd i samverkan 

1�  Strukturer för levande tätorter 
2� Strukturer för hållbar bostadsförsörj-

ning i kommun- och stadsdelar 
3� Strukturer för tillgång till service 
4�  Strukturer för hållbart näringsliv i 

alla kommundelar 

ALTERNATIVA 
PLANERINGSINRIKTNINGAR
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Koncentration
Scenariot grundar sig på strategin om en 
stadstillväxt som gynnar minskad bilan-
vändning och ekonomiska idéer om att 
bebyggelsekomplettering i en befintlig tät 
stad som drar nytta effektiviserar nyttjan-
det av befintlig infrastruktur� De korta 
avstånden skapar förutsättningar för 
minskat trafikarbete� Komplettering och 
omvandling av befintliga bebyggelseområ-
den utgör scenariots huvudsakliga utbygg-
nadsinriktning� Ny bebyggelse planeras 
helt inom ramen för de redan bebyggda 
tätorterna högst fyra kilometer från 
centrum, vilket i staden ger goda förut-
sättningar för en tät innerstad, med en 
hög andel cykel- och kollektivtrafik och 
ett nära vardagsliv med korta transport-
behov� Inga nya större markanspråk 
innebär samtidigt att bebyggelseutveck-
lingen i de mindre tätorterna sker enligt 
en fördelning utifrån vad som får plats 
inom de redan bebyggda strukturerna 
och att byggvolymer korrelerar med 
dagens storleksordning på tätorterna� Dvs 
ju större tätort dess mer plats för kom-
pletterande bebyggelse på orten� Detta 
blir en begränsning för vissa orter� I 
staden innebär det en begränsning på 

möjligheterna till ny villabebyggelse som 
motsvarar efterfrågan� 
Utvärderingen av scenariot visar på hög 
uppfyllelse gällande att Karlstad ska leva 
i balans med klimatet och att bidra till 
att minska trafikarbetet, i synnerhet i 
staden� Scenariot visar däremot sämre 
uppfyllelse av målet om stad och lands-
bygd i samverkan� Koncentration av 
bebyggelsen i de mindre tätorterna kan 
visserligen stärka underlaget för kollektiva 
transporter och gynna gång- och cykelan-
vändandet lokalt men har sina begräns-
ningar i såväl bostadsförsörjning som 
försörjning av verksamhetsmark� Koncen-
tration av befintliga bostadsbebyggelse-
områden bedöms i all väsentlighet ske 
med lägenheter vilket begränsar utbudet 
av bostäder som riskerar att inte möta 
efterfrågan� Detta gäller även i Karlstad 
stad� Planeringsinriktningen koncentra-
tion bedöms även bristfälligt när det 
gäller att möta efterfrågan på verksam-
hetsmark� Förutsättningarna är särskilt 
dåliga i de mindre tätorterna där befint-
liga verksamhetsområden är begränsade i 
yta, men bedömningen gäller även i 
staden�  
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Nya årsringar
Utbyggnad på jungfrulig mark och 
omvandling är scenariots huvudsakliga 
utbyggnadsstrategier� Staden fortsätter 
som historiskt att expandera i allt större 
strukturer i framför allt nordlig och 
östlig riktning, vilket innebär att Karlstad 
allt mer växer samman med Skåre och 
Skattkärr� Scenariot innebär ett plane-
ringsfokus på nya bebyggelseområden 
och markanspråk i Karlstad, Skåre 
Skattkärr men också i Väse och Vallargär-
det� Planeringsinriktningen ger goda 
förutsättningar för stora stadsutvecklings-
områden som kan anpassas efter efterfrå-
gan men kräver samtidigt investeringar i 
nya infrastrukturer och innebär att stora 
nya markområden tas i anspråk� Mycket 
liten andel utbyggnad på ren landsbygd 

och i orter mer perifert�
Utvärderingen av scenariot visar spridd 
måluppfyllelse med generellt relativt höga 
betyg� Med en sådan planeringsinriktning 
är det i huvudsak målen om att Karlstad 
ska leva i balans med klimatet som blir 
svåra att nå� Detta gäller i synnerhet 
strukturer för en biologisk mångfald med 
hänsyn till att scenariot innehåller en 
stor del ianspråktagande av ny mark� En 
utspridning av staden kan också komma 
att ställa stora krav på investeringar i ny 
infrastruktur och annan samhällsservice� 
Scenariot innebär sannolikt längre 
transportbehov till service, arbete och 
fritidsaktiviteter i staden vilket påverkar 
måluppfyllelsen av att Karlstad ska leva i 
balans med klimatet och minska trafikar-
betet� 
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Satelliter 
Scenariot bygger på ökat byggande i de 
mindre tätorterna och i helt nya satelliter 
utanför staden i kombination med viss 
begränsad bebyggelsekomplettering inom 
befintligt bebyggelseområde för Karlstad� 
Ett stort landsbygdsfokus i planeringen ger 
nya täta bebyggelsestrukturer som i ett 
pärlband längs med de större vägarna� 
Scenariot innebär utveckling för de 
mindre tätorterna tillsammans med nya 
satelliter i form av täta trädgårdsstäder 
med ca 20 00 bostäder vardera så som i 
Vallargärdet/Ulvsby, Önnerud och på 
Rudshalvön� Ökat fokus på planering för 
verksamheter i Vålberg och Molkom som 
har större verksamhetetableringar sedan 
tidigare� Planeringsinriktningen ger en 
mångfald av bebyggelsesammanhang med 
olika kvaliteter ökar möjligheterna att 
ordna en hållbar kollektivtrafik till 
landsbygden och utbudet av lägen för 
småhusbyggande som på sikt bättre kan 

balansera resbehoven regionalt�
Scenariot satelliter innebär ett tydligt 
planeringsfokus på att generellt stärka 
landsbygden och framför allt de mindre 
landsbygdsorterna� Utvärderingen visar 
därför generellt högre måluppfyllelse för 
resten av kommunen än för staden� 
Inriktningen förväntas få hög uppfyllelse 
av målet om en stad och landsbygd i 
samverkan, främst beroende på att nya 
satelliter kan bidra till ett diversifierat 
bostadsutbud samt att underlaget för 
olika typer av service stärks i de mindre 
tätorterna� Utvärderingen visar låg 
uppfyllelse av målen om att minska 
trafikarbete tack vare den bebyggelse-
utglesning som sker i form av ny sam-
manhållen bebyggelse, vilket ger ökat 
transportbehov� De nya markanspråken 
resulterar även i låg uppfyllelse gällande 
att Karlstad ska växa i balans med 
klimatet� 
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Gröna vågen
Scenariot innebär ett stort landsbygdsfo-
kus där en tredjedel av kommunens med 
bebyggelseutveckling sker i glesa och 
mycket småskaliga strukturer på landsbyg-
den utanför tätorterna� Syftet är att ta vara 
på de boendekvalitéer som finns i det 
enskilda läget och det öppna landskapet 
med naturen ”runt hörnet”� Scenariot 
bygger på en ökad efterfrågan på perifert 
boende med ett begränsat grannskap som 
kan leda till ett stort antal nya bebyggelse-
sammanhang på upp till mellan 1–20 
bostadsenheter för att undvika allt för 
storskaliga och kostsamma vatten- och 
avloppslösningar� Scenariot innehåller 
byggande i LIS-områden i stråken åt 
väster, öster och norr från staden, samti-
digt som stationsorterna Väse, Edsvalla 

och Skattkärr stärks till följd av bebyggel-
seutvecklingen och omvandling av fritids-
hus i tätorternas omland�

Scenariot innebär en spridd men 
levande landsbygd där de kanske mest 
attraktiva lägena kommer att bebyggas 
vilket borgar för en stark ekonomisk 
utveckling för enskilda men kommunens 
åtaganden vad gäller infrastruktur och 
övrig samhällsservice blir stora och svåra 
att förutse� Inriktningen gör att det blir 
svårt att i planeringen lösa strukturer för 
teknisk infrastruktur, transporter och 
kollektivtrafik, skolskjuts, äldrevård, 
hållbara VA-system� Det innebär låg 
uppfyllelse av samtliga målområden även 
om scenariot kan bidra till att skapa goda 
förutsättningar för kommersiell service 
och hållbart näringsliv lokalt på landsbyg-
den�
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PLANERINGSPRINCIPER
För att främja attraktiva livsmiljöer och en 
positiv och långsiktigt hållbar tillväxt i 
Karlstad har ett antal principer för staden 
såväl som landsbygden tagits fram som ett 
resultat av utvärderingen av de alternativa 
planeringsinriktningarna� Principerna är 
framtagna som ett resultat av utvärdering-
en av de alternativa planeringsinriktning-
arna, i syfte att hämta de mest hållbara 
delarna av varje scenario�

Stadsbyggnadsprinciper

1� Bygg en sammanhängande stad som 
är lättillgänglig för gående och cyklis-
ter

2� Mer tätt och lågt än högt och glest
3� Mer blandstad
4�  Rätt sak på rätt plats
5�  Utnyttja befintliga kulturmiljöer  

för tillväxt
6�  Ett breddat utbud av verksamhetsom-

råden
7� Förtäta med fickparker och sociala 

mötesplatser
8�  Städa i ”stökiga områden”
9�  Ta vara på Karlstads guldlägen och 

hushåll med stadens vattenlägen
10�  Tillväxt i samklang med stadens 

ekosystemtjänster och rekreation
11�  En stark och levande innerstad
12�  Lätt att resa kollektivt 

Landsbygdsprinciper 

1�  Samla hellre än sprida – fokusera på 
de mindre tätorterna 

2� Få ”singeletableringar” utanför tätor-
terna

3� Värna landsbygdens skönhet genom 
att utveckla särprägeln och bygga med 
god arkitektur

4�  Ge förutsättningar för besöksnäring 
på landsbygden 

5�  Utveckla centrummiljöerna i de 
mindre tätorterna 

6�  Ge plats för framtidens service 
7� Skapa olika typer av sociala mötesplat-

ser i orterna 

8�  Utveckla identiteten och det unika för 
varje ort

9�  Utveckla de strandnära lägena vid 
samhällena 

10�  Utveckla helheten

HUVUDDRAGEN I PLANFÖRSLAGET
För att Karlstad fortsätt ska vara regio-
nens tillväxtmotor kvarstår det politiska 
målet om en tillväxt på minst 1 % per år� 
Den nya översiktsplanen tar därför höjd 
för att nå 125 000 invånare till år 2050, 
vilket medför att kommunen behöver 
planera för motsvarande 30 000 nya 
bostäder i kommunen för att kunna 
trygga bostadsförsörjningen och bety-
dande ytor för verksamheter� Samtidigt 
behövs ytor för rekreation och friluftsliv 
samt fungerande ekosystemtjänster nära 
de områden där många bor� Konkurren-
sen om mark är hög och avvägningar om 
hur mark- och vattenområdena ska 
användas krävs för att staden och kom-
munen ska kunna utvecklas på ett 
hållbart sätt� Förslaget till mark- och 
vattenanvändningen för kommunen har 
följande huvuddrag:

Komplettering och förädling av bebyggda 
miljöer
Översiktsplanen har ett visst fokus på 
bebyggelsekoncentration och komplette-
ring av befintliga bebyggelseområden� 
Karlstad är en relativt glesbebyggd stad 
med goda möjligheter till att bebygga och 
förädla trafikytor, centralt lokaliserad 
industrimark, parkeringsytor, och andra 
lågt utnyttjade områden� Totalt föreslås 
omkring 20 000 lägenheter i befintliga 
bostadsområden och omvandlingslägen, 
varav 10 000 av dessa är utpekade i 
tidigare planering� Ett strategiskt viktigt 
förädlingsområde för bostäder som 
knyter samman staden är Våxnäs indu-
striområde, som bedöms kunna rymma 
sammanlagt 2–4000 nya bostäder� I 
befintliga tätorter på landsbygden be-
döms komplettering av befintlig bebyg-
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gelse ge positiva effekter på orternas 
trivsel, identitet och upplevelsen av de 
centrala stadsmiljöerna, samtidigt som 
det förbättrar underlaget för service�

Nya markanspråk i utvalda lägen
För att kunna ge utrymme för tillräckliga 
utvecklingsmöjligheter i de mindre 
tätorterna, som är i störst behov av 
utveckling, är det önskvärt att ta nya 
områden i anspråk i så kallade nya 
årsringar� I översiktsplanen beskrivs en 
övergripande utveckling för respektive 
tätort� Även i Karlstad finns det behov av 
att ta vissa begränsade nya områden i 
anspråk, framför allt för nya täta småhus-
områden som balanserar bostadsutbudet i 
staden, samt för regioncentralt belägen 
verksamhetsmark�

En till två nya satelliter
De senaste åren har det byggts flera 
enskilda bostäder i fristående lägen 
utanför befintliga tätorter på landsbygden 
vilket i längden inte är hållbart� Översikts-
planen pekar i stället på nya tätbebyggda 
satelliter/samhällen som öppnar upp för 
att också kunna erbjuda ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart lands-
bygdsboende med mindre klimatkon-
sekvenser utanför befintliga tätorter� 
Vallargärdet och Rudshalvön är två 

lämpliga lägen för ny tät småhusbebyg-
gelse i landsbygd� Där finns möjlighet att 
ta del av den service som finns i befintlig 
tätortsbebyggelse i Vallargärdet och 
Skattkärr�

Hamn och logistik
Det finns behov av en större och öppen 
logistikcentral i Värmland� Värmland 
utgör en tom fläck på logistikkartan i 
Sverige där stora logistikkluster växer 
fram och knyter till sig nya etableringar 
och företag� Med en utvecklad hamn i 
Karlstad med nya investeringar och 
lagringsmöjligheter kan det värmländska 
näringslivet ha en konkurrensstark 
logistiknod med tillgång till transportsla-
gen sjöfart, järnväg och väg� För logistik 
och godshantering på land reserveras 
mark i Skåre, Ilanda� 

Med ett hamnläge på Örsholmen, som 
är ett av två föreslagna lägen, samlas de 
tre riskobjekten; oljehamnen, värmeverket 
och reningsverket bättre än övriga alterna-
tiv och större vinster kring stadsutveck-
ling kan uppnås� Det frigör plats för 
omkring uppskattningsvis mellan 4000–
8000 lägenheter i områdena kring Werm-
landskajen, Vänerpiren och på lång sikt 
delar av Lamberget/Kalvholmen�
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AVGRÄNSNING

Enligt 6 kap� 3 § miljöbalken ska en 
kommun som upprättar en plan enligt 
plan- och bygglagen göra en strategisk 
miljöbedömning om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan� 2 § miljöbedömningsför-
ordningen anger att en betydande miljö-
påverkan ska antas om planen, program-
met eller ändringen anger förutsättningar 
för att bedriva sådana verksamheter eller 
vidta sådana åtgärder som anges i 6 § 
miljöbedömningsförordningen eller i bila-
gan till denna, och är en översiktsplan 
enligt 3 kap� plan- och bygglagen� Miljö-
bedömningsförordningens bilaga räknar 
upp ett antal miljöfarliga verksamheter 
och åtgärder så som infrastrukturprojekt 
som avser:
• anläggning av industriområden
•  projekt för tätortsbebyggelse inklusive 

byggande av shoppingcentrum och 
parkeringsplatser

• byggande av vägar, järn- och spårvägar, 
hamnar, omlastningsstationer mm

• kust- och havsanläggningar för att 
bekämpa erosion och till skydd mot 
havet

• verksamheter för turism och fritid 
Således kan i princip all översiktlig 
planering innebära betydande miljöpåver-
kan, likväl som revideringen av den 
kommunomfattande översiktsplanen i 
Karlstad�

Översiktsplanen redovisar Kommun-
fullmäktiges inriktning på hur kommu-
nens mark och vatten bör användas i 
framtiden, men garanterar inget genom-
förande utan möjliggör en tänkbar 
framtida utveckling av bebyggelse- och 
infrastrukturer� Utan en revidering av 
den kommunomfattande översiktsplanen 

kommer förutsättningarna för ovan 
angivna verksamheter och åtgärder att 
prövas enskilt� 

PLANMÄSSIG AVGRÄNSNING
Upplägget för denna miljökonsekvensbe-
skrivning är tematiskt, och avgränsning-
en är gjord utifrån vilka större struktur-
påverkande förändringar som gjorts 
mellan översiktsplanen som antogs 2012 
och den nya översiktsplanen� Avgräns-
ningen är också gjord utifrån förändring-
ar och förhållanden där översiktsplanen 
har största möjliga påverkan, det vill säga 
de konsekvenser som är mest intressanta 
att beskriva på en strategisk nivå� I de 
flesta fall är det på den här övergripande 
planeringsnivån svårt att veta omfattning 
och utformning av bebyggelse och 
exploatering varför det även är svårt att 
veta vilka åtgärder som kan komma att 
krävas för att minska miljöpåverkan av 
enskilda mark- och vattenanspråk� 

Översiktsplanens uppgift är att 
redovisa Karlstads kommunfullmäktiges 
uppfattning om hur de allmänna intres-
sena ska tillgodoses� I avvägningen 
mellan olika allmänna intressen bör den 
mest miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbara utvecklingen vara sty-
rande, vilket även är syftet med den 
strategiska miljöbedömningen� Graden av 
hållbarhet i den bebyggda miljön beror 
till stor del på hur olika funktioner i 
bebyggelsestrukturen relateras till varan-
dra� Bedömningen är således att de är de 
större systempåverkande strukturföränd-
ringarna i kommunens översiktsplanering 
sedan ÖP2012 som kommer att innebära 
en ”betydande miljöpåverkan”� Följande 
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tre punkter har bedömts innebära bety-
dande miljöpåverkan:
• Koncentration (tätt)
• Utglesning (sprawl)
• Hamn/logistik (förändrat hamnläge 

antas få systempåverkan)
Översiktsplanen redovisar kommunfull-
mäktiges inriktning på hur kommunens 
mark och vatten bör användas i framti-
den, men garanterar inget genomförande 
utan möjliggör en tänkbar framtida 
utveckling av bebyggelse- och infrastruk-
turer� Översiktsplanen styr heller inte över 
människors beteende utan ger till förut-
sättningar för att resa hållbart med tåg, 
buss och cykel� Hur människor sedan 
väljer att agera är svårare att förutsäga�

AVGRÄNSNING I SAKFRÅGOR
Följande planeringsaspekter bedöms inte 
vara utsatta för en betydande miljöpåver-
kan på den strategiska översiksplanenivån 
men förtjänar en kortare beskrivning och 
motivering�

Översvämning 
Ny kunskap om klimatförändringars 
effekter har inneburit ett ökat fokus på 

samhällsplaneringen för att hantera 
översvämningsrisker� Det har tagits fram 
såväl regionala som lokala planeringsun-
derlag som visar på sannolikheten för 
översvämningar� Boverket har tagit fram 
en nationell vägledning som utgår från en 
grundläggande principen om att över-
svämningsrisker kan undvikas genom att 
ny sammanhållande bebyggelse och 
samhällsviktig verksamhet lokaliseras till 
platser som saknar sannolikhet att över-
svämmas� Vid komplettering och omvand-
ling av befintliga bebyggd miljö och för 
hanteringen av översvämningsrisker vid 
skyfall konstaterar dock Boverket att den 
grundläggande principen inte går att 
tillämpa, och har därför tagit fram 
riktlinjer för tillämpning av principer för 
avsteg� All riskhantering måste dock utgå 
ifrån lokala förhållanden varför kommu-
nen under lång tid tagit till sig av ny 
kunskap om förutsättningarna för hante-
ringen av översvämningsrisker lokalt�
Enligt plan- och bygglagen är det en 
kommunal angelägenhet att planera 
användning av mark och vatten� En av de 
bärande planeringsutmaningarna i denna 
översiktsplan är att planera en samman-
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hållen stad med minskande transportbe-
hov och därmed minska transportsek-
torns påverkan på klimatförändringarna� 
Karlstads läge intill Vänern och i 
Klarälvsdeltat är en starkt bidragande 
orsak till att staden en gång etablerats 
här� Allt sedan dess har staden samexiste-
rat och utvecklats med vattnet som en 
planeringsförutsättning� Den på grund av 
klimatförändringar ökande sannolikheten 
för skyfall måste beaktas både vid kom-
plettering och utbyggnad av nya stadsde-
lar, genom att till exempel planera för 
grönytor som kan ta emot regnvattnet� 
Till sin hjälp har kommunen nya plane-
ringsunderlag och antagna riktlinjer för 
planering och byggande med hänsyn till 
översvämningsrisker�

Översiktsplanen innehåller ställnings-
taganden om hur hänsyn till sannolikhe-
ten för olika typer av översvämningar ska 
tas� Den utveckling av befintliga bebygg-
da miljöer som den här översiktsplanen 
redovisar innebär inte någon dramatisk 
förändring av de översvämningsrisker 
som redan måste hanteras i dessa miljöer�

Ras- och skred
Kända planeringsunderlag gällande 
sannolikheten för ras och skred från 
bland annat SGI och SGU har varit 
underlag för att identifiera riskområden 
med bristfällig markstabilitet vid framta-
gandet av planförslaget� Det saknas idag 
tydliga indikationer på att sannolikheten 
för ras och skred skulle öka i ett föränd-
rat framtida klimat� Om så ändå skulle 
vara fallet är det redan kända platser som 
omfattas av problem med markstabilite-
ten� I huvudsak gäller detta längs med 
vattendragen som kan komma att omfat-
tas av ökad erosion till följd av periodvis 
förhöjda flödesvolymer� 

Översiktsplanen innehåller ställnings-
taganden om hur hänsyn till sannolikhe-
ten för olika typer av ras och skred ska 

tas� Kommunen bedömer inte att sanno-
likheten för ras och skred är så pass 
påtaglig att något utbyggnadsområde i 
översiktsplanen behöver tas bort eller 
justeras ytterligare� Detaljerade utredning-
ar om geoteknik krävs före byggande i 
områden som omfattas av planeringsun-
derlagens karteringar av sannolikheten 
för ras och skred� Idag finns redan 
områdesbestämmelser vid Norsälven som 
ställer krav på att bygglov krävs för alla 
typer av byggnadsåtgärder i området� 
Innan bygglov meddelas ställs det också 
krav på att geotekniska undersökningar 
ska göras� Principen gäller även i områ-
den som omfattas av planeringsunderla-
gens karteringar�

Buller
Buller påverkar människors hälsa, välbe-
finnande och livskvalitet� Regler om 
buller finns i såväl plan- och bygglagen 
som miljöbalken och förordningar� För 
olika kategorier av buller finns också 
riktvärden för bullernivåer vid bostads-
byggnader� Riktvärden för bullernivåer 
vid bostadsbebyggelse följs i dagsläget 
inom ramen för detaljplanering och 
bygglovgivning ska följas� Kartläggningar 
visar att det finns områden längs trafike-
rade vägar och järnvägar där boende 
utifrån samhällsutvecklingen och ökad 
omgivningspåverkan nu utsätts för 
relativt höga bullernivåer� En av de bäran-
de inriktningarna i översiktsplanen är att 
bygga en tät stad med en blandad bebyg-
gelsestruktur som minskar behovet av 
långa vardagsresor och vilket ger goda 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik 
samt en attraktiv kollektivtrafik vilket i 
sig är bullerreducerande� Ny tät bebyg-
gelse i befintliga strukturer, som visserli-
gen kan kräva insatser för att hantera 
bullret lokalt, skapar också förutsättning-
ar för minskad spridning av buller� En 
tät stad som gynnar hållbara resval ger 
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bättre förutsättningar att minimera det 
sammantagna samhällsbullret än ny 
bebyggelse i glesa ”bullersäkra miljöer”, 
som riskerar att driva på bilanvändning-
en� Om inriktningen genomförs bedöms 
det kommer det att få en sammantagen 
positiv inverkan på omfattning och 
spridning av buller�

Större kommuner med över 100 000 
invånare ska genomföra bullerkartlägg-
ningar och utarbeta åtgärdsprogram 
enligt EU� Enligt nuvarande befolknings-
prognos kommer sannolikt Karlstad vara 
en av dessa kommuner år 2025� Då 
invånarantalet överskrider 100 000 ska ett 
förslag till åtgärdsprogram upprättas och 
fastställas, i enlighet med miljökvalitets-
normerna för omgivningsbuller� 

Kulturmiljö
Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre bruk-
ningslandskap och efterkrigstidens bebyg-
gelse är exempel på miljöer som ibland är 
utpekade som riksintressen för kulturmil-
jövården� I Karlstads kommun finns det 
fyra områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövård� Alsterdalen, Segerstad, 
Väse/Ve (Väse kyrka med omgivningar) 
och Karlstads stadskärna�

Översiktsplanen innehåller ställnings-
taganden om hur hänsyn tas och att 
kommunen inte avser att medverka till 
sådan ändring av markanvändningen som 
påtagligt kan skada kulturmiljövårdens 
intressen�
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KONSEKVENSBESKRIVNING  
AV PLANFÖRSLAGET

Beroende på hur mark- och vattenområ-
den används och hur olika funktioner 
relateras till varandra i rumsliga strukturer 
skapas olika utgångspunkter för de sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekterna av 
hållbarhet� Översiktsplaneringen blir 
därigenom ett kraftfullt instrument i 
arbetet med hållbar utveckling� Detta 
avsnitt redovisar en identifiering, beskriv-
ning och bedömning av den betydande 
miljöpåverkan som identifierats i ÖP2050 
i relation till nollalternativet�

Nollalternativet är enligt miljöbalken 
6 kap� en beskrivning av miljöförhållan-
dena och miljöns sannolika utveckling 
om planen inte genomförs� Om den nya 
översiktsplanen inte antas gäller översikts-
planen från 2012 och dess fördjupningar 
som inriktning för den fortsatta plane-
ringen av Karlstads kommuns utveckling 
och tillväxt, och utgör därför nollalterna-
tivet� Nollalternativets utveckling och 

betydelse för miljöns sannolika utveck-
ling kommenteras i förhållande till den 
betydande påverkan som ÖP2050 be-
dömts innebära�

BEDÖMNINGSGRUNDER
Karlstad ska växa på ett sätt som är 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart� Karlstads kommun arbetar med 
en övergripande strategisk plan vilken 
innehåller mål om vad kommunen ska 
göra för att nå den övergripande visionen 
på sikt� Karlstads kommuns styrmodell 
har integrerats med Agenda 2030� Att de 
lokala och globala målen hänger ihop 
hjälper oss att planera vårt arbete och 
säkerställer att vi gör rätt saker för 
Karlstadsborna� Att utvärdera ÖP2050 
mot uppfyllelse av den strategiska planens 
mål innebär således att planen också 
utvärderas mot de lokalt anpassade målen 
i Agenda 2030�
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En kommun för alla –  
den sociala dimensionen 

• Karlstadsborna ska ha tillgång till bra 
bostäder

För att växa som kommun behöver vi ha 
en hög takt i bostadsbyggandet med olika 
typer av bostäder i olika upplåtelseformer� 
Vi måste kunna erbjuda attraktiva och 
hälsosamma boendemiljöer med blandad 
bebyggelse för att locka fler att bosätta sig 
i kommunen�

• Karlstad ska vara bland de bästa 
besöksmålen i Sverige

Vi vill stärka besöksnäringen och bidra till 
utvecklingen av Karlstad som evenemang-, 
upplevelse-, idrotts- och handelsstad�

• Karlstad ska vara en trygg kommun

Vi försöker planera den fysiska miljön 
för att bidra till upplevd trygghet och 
minska risken för att brott uppstår�

• Karlstadsborna ska kunna leva ett 
hälsosamt liv

Karlstad vill arbeta aktivt för att invå-
narna själva ska kunna göra hälsosam-
ma val och må bra� Det ska finnas 
möjligheter att utöva idrott och ha en 
aktiv vardag� Alla ska ha närhet till na-

tur- och idrottsupplevelser� En stadspla-
nering som stimulerar rörelse och möten 
mellan människor bidrar till ökad 
folkhälsa�

En kunskaps- och tillväxtkommun –  
den ekonomiska dimensionen

• Karlstad ska ha ett gott företagsklimat

Ett starkt näringsliv med företag som 
vill satsa är en förutsättning för Karl-
stads fortsatta tillväxt och utveckling� 
För att attrahera och behålla människor 
med hög kompetens vill vi skapa bra 
förutsättningar för näringslivet� Vi ska 
arbeta för att vara en attraktiv etable-
ringsort för företag�

• Karlstadsborna ska ha tillgång till goda 
och hållbara kommunikationer

Med hjälp av hållbara kommunikationer 
ska det vara lätt för alla att ta sig till 
och från, och inom Karlstads kommun� 
Det ska finnas goda pendlingsmöjlighe-
ter, snabba och enkla transporter och 
god bredbandstillgänglighet� Infrastruk-
tur, resor och transporter ska vara så 
långsiktigt hållbara som möjligt�
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• Karlstads befolkning ska årligen öka 
med minst en procent

Karlstad ska locka med attraktiva livsmiljöer, 
goda studiemöjligheter, och goda förutsätt-
ningar för näringslivet� Attraktiva och triv-
samma miljöer är av särskild betydelse ef-
tersom det är människorna som får Karlstad 
att växa och utvecklas� Vi vill bygga en 
kommun för invånarnas bästa�

En miljösmart kommun –  
den ekologiska dimensionen

• Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun

För att bidra till att nå de globala klimat-
målen ska Karlstad arbeta för att inom 
några årtionden bli en fossilfri kommun�

• Luften och vattnet i Karlstad ska vara 
så rent att människor och miljö inte 
skadas

Vi vill att luften i Karlstad ska vara så ren 
att människor och miljö inte skadas� Sve-
riges utsläpp av luftföroreningar har mins-
kat betydligt de senaste decennierna� Trots 
detta har luftföroreningar fortfarande stor 
negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön� I Karlstad har luftkvaliteten de 
senaste årtiondena blivit allt bättre men 
luftföroreningarna måste ändå fortsätta 
minska�

Våra sjöar och vattendrag bidrar inte bara 
till vårt dricksvattnen, utan är också viktiga 
för fiske och rekreation såsom bad och 
båtturer� Det är viktigt att behålla vatten-
miljöernas naturliga produktionsförmåga� 
Många växt- och djurarter är beroende av 
att vattendrag får flöda fritt, och att vat-
tenståndet kan variera naturligt� Detta kan 
komma i konflikt med vår önskan att 
bygga hus nära stranden eller vårt behov 
av att reglera vattenflödet för att producera 
el från vattenkraft� Vi vill att vattnet i Karl-
stads kommun ska vara så rent att växter, 
djur och människor inte påverkas negativt� 
Denna ambition ställer också krav på att 

det dagvatten som uppstår i den bebyggda 
miljön inte för med sig föroreningar som 
kommer att påverka såväl grund- som 
ytvattenkvalité�

• Den biologiska mångfalden ska värnas 
och naturens värde för friluftslivet ska 
utvecklas

Att lyckas behålla en biologisk mångfald 
är avgörande för att ekosystem ska fungera� 
Utan många olika arter med skilda funk-
tioner är risken stor att nyttjandet av natur-
resurser, klimatförändringar och annan 
påverkan skadar ekosystemen� Vår rika och 
varierade natur är en källa för friluftsliv 
och rekreation, och har därigenom stor 
betydelse för folkhälsan�

Områden av särskild betydelse  
för miljön
Kaplansholmens naturreservat och 
Natura 2000-område
Kaplansholmen är beläget i mynningen 
av Klarälvens östliga ådra i Vänern och 
omfattas av miljöbalkens områdesskydd 
för naturreservat och dess skogsbestånd 
är utpekat enligt habitatdirektivet och 
ingår i nätverket för Natura 2000� Hol-
men uppvisar en rad av de ytformer som 
de deltabildande processerna skapat� 
Vegetationen består av fuktig tuväng med 
olika starrarter som längre upp på ön 
ersätts av videbuskage� Lövskogar av det 
slag som finns på Kaplansholmen kallas 
för alluvial lövskog, vilket innebär 
lövskog som ibland översvämmas� De 
största hoten mot alluviala lövskogar är 
avverkning och förändrad hydrologi, där 
Vänerns reglerade vattennivå sannolikt är 
det som påverkar områdets bevarande 
idag�

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 §
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva 
delta nedanför fjällkedjan� De pågående 
deltabildningsprocesserna och de formele-
ment som därvid bildas är det främsta 
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naturvärdet� Deltat har dessutom stora 
biologiska värden genom den vegetations-
mosaik av framför allt olika våtmarkstyper 
som sätter sin prägel på det� De olika 
successionsstadierna på ny mark bildad av 
deltaprocesserna är av särskilt intresse�

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 §
Norra Vänerskärgården är utpekat som 
riksintresse enligt 3 kap 6 § MB� Skär-
gårdsområdena och Vänerns stränder har 
höga naturvärden och i sjön finns unika 
bestånden av lax och öring� De naturliga 
förutsättningarna för högkvalitativt 
friluftsliv är således mycket goda� De 
främsta aktiviteterna är sportfiske, 
båtsport, bad och naturstudier�

Riksintresse för rörligt friluftsliv  
enligt 4 kap 2 §
Enligt miljöbalkens 4 kapitel är Vänern 
med öar och strandområden av riksin-
tresse med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i kustområdet� 
Enligt 4 kapitlets riksintressen är det till 
skillnad från riksintressena i 3 kapitlet 
helhetsvärdena som bedöms vara av 
riksintresse� Vad dessa helhetsvärden 
består av är alltså inte preciserat i en 
värdebeskrivning� Bestämmelserna ska 
inte utgöra ett hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet� 

KONSEKVENSBEDÖMNING AV 
BEBYGGELSEKONCENTRATION

Bebyggelsekoncentration enligt nollal-
ternativet
ÖP 2012 hade ett tydligt fokus på utveck-
ling av bebyggelsen i stadens centrala delar 
med bland annat omvandling och bostads-
byggande i inre hamn� Eftersom ÖP2012 
byggde på principen om en enkärning 
stadsstruktur pekade planen ut ett generellt 
förtätningsområde inom en radie av 4 
kilometers cykelavstånd från centrum� En 
hel del av den bebyggelsekoncentration och 
stadsutveckling som fanns med i ÖP2012 

är på gång att genomföras eller redan 
genomförda� Dessutom har kommunens 
ambition gällande befolkningstillväxt 
skruvats upp vilket innebär att planen kan 
antas motverka måluppfyllelsen om att 
Karlstads befolkning ska öka med 1 
procent årligen� Om ÖP2012 skulle 
fortsätta att gälla skulle det innebära att 
bebyggelsekoncentrationen skulle komma 
att utvecklas allt längre ifrån stadens 
centrum vilket skulle innebära allt längre 
vardagsresor samtidigt som de servicenära 
lägen som finns i Bergvik och Välsviken 
inte skulle nyttjas�

Bebyggelsekoncentration enligt ÖP2050
ÖP2050 återintroducerar och bygger 
vidare på den trekärniga stadsstrukturen 
som ÖP06 en gång banade väg för� För att 
stärka stadskärnan föreslår översiktspla-
nen en bebyggelsekoncentration i en radie 
om ca 2 km från resecentrum� Stadskär-
nans roll som ”regioncentrum” behöver 
förstärkas, vilket kan ske med en kombi-
nation av nya bostäder, arbetsplatser och 
besöksmål� För att kunna skapa en 
sammanhängande stad bör det på lång 
sikt vara en målsättning att även de 
befintliga noderna Bergvik och Välsviken 
på sikt kompletteras med andra former av 
bebyggelse så som bostäder och verksam-
heter, vilket kan göra att dessa noder 
utvecklas till mer av sammanhängande 
delar av stadsområdet� Såväl i staden som 
på landsbygden krävs ett nytt sätt att 
planera och bygga för att skapa attraktiva 
miljöer i våra tätorter och stadsdelar� I 
våra mindre tätorter finns gott om plats 
för bebyggelsekompletteringar i de allra 
flesta orter� Bebyggelsekoncentration 
enligt ÖP2050 innebär att:
•  Planera för täta och funktionsblan-

dade bebyggelsestrukturer som mini-
merar vardagsresandet

•  Planera för tät bebyggelsestruktur med 
utvecklade högkvalitativa grön- och 
parkytor

•  Planera för täta bebyggelsestrukturer 
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som stärker underlaget för kollektiv-
trafik och service

•  Planera för trygga strukturer som 
stimulerar fler att gå och cykla 
framför allt inom stadsområdet

•  Planera för täta bebyggelsestrukturer 
som ökar den sociala kontrollen och 
tryggheten

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
sociala dimensionen

•  Bebyggelsekoncentration innebär att 
befintliga stadsdelar och bebyggelse-
områden kan kompletteras med 
bostäder av annan storlek eller upplå-
telseform som diversifierar utbudet.

Inriktningen bedöms därmed bidra positivt 
till målet om att Karlstadsborna ska ha till-
gång till bra bostäder genom fler attraktiva 
och hälsosamma bostads områden�

•  Bebyggelsekoncentration innebär en 
möjlighet att ianspråkta och bebygga 
impedimentytor och längs stråk som 
kvällstid under höst och vinter kan 
upplevas som obefolkade och otrygga.

Inriktningen kan bidra till ökad målupp-
fyllelsen av att Karlstad ska vara en trygg 
kommun�

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
befintliga stadsdelar och bebyggelse-
områden kan kompletteras med fler 
funktioner som service, arbetsplatser 
och utbildning vilket minskar det långa 
vardagsresandet vilket kan stimulera 
fler att gå och cykla.

Inriktningen bedöms bidra positivt till 
måluppfyllelsen av att Karlstadsborna ska 
kunna leva ett hälsosamt liv�

• Bebyggelsekoncentration tillsammans 
med utvecklade stadsmässiga grön- 
och parkytor innebär att fler får nära 
tillgång till högkvalitativa platser för 
möten, rekreation och lek.

Inriktningen bedöms därmed kunna bidra 
till uppfyllelse av målet om att Karlstads-
borna ska kunna leva ett hälsosamt liv�

• Bebyggelsekoncentration kan inne-
bära att områden som idag används 
för närrekreation tas i anspråk vilket 
kan betyda att platser som idag 
används för möten och spontanlek 
ianspråktas för bebyggelse. 
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Inriktningen bedöms därmed kunna bidra 
negativt till uppfyllelse av målet om att 
Karlstadsborna ska kunna leva ett hälso-
samt liv�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekonomiska dimensionen

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
stadskärnan kan kompletteras med 
fler funktioner som service, arbetsplat-
ser och utbildning vilket stärker 
Karlstad i rollen som regioncentrum.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstad ska ha 
gott företagsklimat genom förbättrade 
förutsättningar för fortsatt tillväxt och 
utveckling i näringslivet�

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
befintliga stadsdelar och bebyggelse-
områden kan kompletteras med 
bostäder och invånare som stärker 
underlaget för snabba och effektiva 
kollektivtrafiksystem.

Inriktningen bedöms kunna bidra till 
ökad måluppfyllelse om att Karlstadsborna 
ska ha tillgång till goda och hållbara 
transporter� 

• Bebyggelsekoncentration tillsammans 
med utvecklade stadsmässiga grön- 
och parkytor innebär attraktiva urbana 
livs- och boendemiljöer.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstads befolk-
ning årligen ska öka med minst en 
procent�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekologiska dimensionen

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
samla bebyggelsen i stället för att 
sprida ut vilket bidrar till att minimera 
ianspråktagandet av ny mark i stadens 
och tätorternas utkanter.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av den biologiska 
mångfalden ska värnas och naturens värde 
för friluftslivet ska utvecklas�

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
samla bebyggelsen i stället för att 
sprida ut vilket bidrar till att minska 
resbehoven mellan bostad och arbete 
eller bostad och fritidsaktiviteter.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av Karlstad ska vara 
en fossilfri och klimatsmart kommun� 

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
befintliga stadsdelar och bebyggelse-
områden kan kompletteras med 
bostäder och invånare som stärker 
underlaget för snabba och effektiva 
kollektivtrafiksystem.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av Karlstad ska vara 
en fossilfri och klimatsmart kommun�

• Bebyggelsekoncentration innebär att 
befintliga stadsdelar och bebyggelse-
områden kan kompletteras med fler 
funktioner som service, arbetsplatser 
och utbildning vilket minskar det långa 
vardagsresandet vilket kan stimulera 
fler att gå och cykla istället för att 
använda transportmedel som påverkar 
luftkvalitén i Karlstad.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas� 

• Bebyggelsekoncentration kan inne-
bära att industri- och verksamhetsom-
råden som idag är förorenade kan bli 
föremål för sanering när de omvandlas 
till exempelvis bostäder. Saneringen av 
markföroreningar kan i sin tur bidra till 
att minska risken för att förorening-
arna sprids till yt- och 
grundvattenförekomster.
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Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas� 

• Bebyggelsekoncentration kan inne-
bära att områden som idag är oexploa-
terade så som impediment och andra 
odefinierade grönytor tas i anspråk 
och bebyggs. Det medför att det finns 
risk för att förlora eller begränsa den 
biologiska mångfalden lokalt och 
bryta samband och korridorer.

Inriktningen bedöms kunna ha negativ 
påverkan på måluppfyllelsen av att den 
biologiska mångfalden ska värnas och 
naturens värde för friluftslivet ska 
utvecklas�

• Bebyggelsekoncentration kan inne-
bära att områden som idag är oexploa-
terade så som impediment och andra 
odefinierade grönytor tas i anspråk 
och bebyggs. Det medför att det finns 
risk för att förlora ytor som idag 
fördröjer och renar dagvatten vilket i 
sin tur äventyrar vattenkvalité.

Inriktningen bedöms kunna bidra negativt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas� 

Åtgärder för att minska  
negativa konsekvenser av  
bebyggelsekoncentration
• Fördjupning eller planprogram för 

koncentrationsområden som kartläg-
ger och kompenserar förluster/nega-
tiva exploateringskonsekvenser� Syftet 
är att mildra koncentrationsskepsis 
genom positiv förändring för befint-
liga invånare genom att börja med att 
lyfta och förbättra kvalitéer�  
Strategisk grönstruktur utpekad i syfte 

att trygga samband och viktiga 
korridorer för ekosystemtjänster�

• Ta hänsyn till/kompensera för mins-
kade ytor för fördröjning och rening 
av dagvatten�

• Planera tidigt för de följdeffekter som 
bebyggelsekoncentrationen innebär i 
form av ökat behov av samhällsservice 
på stadsdelsnivå� Detaljplaneringen 
ska säkerställa behovet av ytor för 
samhällsservice�

KONSEKVENSBEDÖMNING AV NY 
BEBYGGELSEUTGLESNING

Bebyggelseutglesning enligt  
nollalternativet
Bebyggelseutglesning kan vara svår att helt 
styra eller motverka med en översiktsplan� 
Utglesning av bebyggelse skulle fortsatt ske 
enligt de större stadsutvecklingsområden 
på Norra Stockfallet, Västkust, Jakobsberg 
och Alster om ÖP2012 fortsatt skulle 
gälla� Samtidigt skulle en bebyggelseutgles-
ning ske med enstaka byggnationer spritt 
på landsbygden vilket ofta sker helt utan 
fysisk planering� Utvecklingen leder till 
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ökat transportbehov och därmed en ökad 
klimatpåverkan från transportsektorn� 
Att fortsätta planera utifrån översiktspla-
nen från 2012 skulle innebära att det snart 
skulle råda brist på mark att detaljplane-
lägga för verksamheter, vilket kunde få 
allvarliga samhällsekonomiska konsekven-
ser och motverka måluppfyllelsen om att 
Karlstad ska ha ett gott företagsklimat� 
Med hänsyn till förväntad befolkningstill-
växt idag finns inte heller tillräckligt med 
mark för bostadsförsörjning utifrån de 
ytor och med den bebyggelsestruktur som 
översiktsplanen från 2012 visar vilket 
skulle motverka måluppfyllelsen om att 
Karlstads befolkning ska öka med minst 
en procent� Bostadsförsörjningsbehovet 
skulle mer ensidigt behöva mötas med 
lägenheter som byggs i stadskoncentratio-
nen vilket skulle motverka måluppfyllelsen 
om att Karlstadsborna ska ha tillgång till 
bra bostäder som passar olika behov� Ny 
mark skulle tas i anspråk utan hänsyn till 
ny kunskap om lokala ekosystemtjänster 
och konsekvenser av globala klimat  -
förändringar�

Bebyggelseutglesning enligt ÖP2050
I en växande stad och region finns ett 
bebyggelsetryck både i staden och dess 

närhet� En god stadsplanering bygger på 
en planering där rätt funktion ges möjlig-
heter att utvecklas på rätt plats� Det kan 
handla om att förlägga logistikstarka 
verksamheter vid trafikorienterade lägen 
och att placera bostäder mot friluftsområ-
den� Platser med god kollektivtrafik i 
kommunen utgör goda lägen för lokalise-
ring av besöksintensiva arbetsplatser eller 
besöksmål� Särskilt viktiga funktioner är 
enskilda större arbetsplatser, som t�ex 
centralsjukhuset, som har ett dagligt 
resande som till stor del skulle kunna 
hanteras med en utveckling av kollektiv-
trafiken� För verksamhetsmark är det 
svårt att hitta lägen för koncentration 
inom befintliga bebyggelseområden varför 
nya områden föreslås centralt i randzonen 
av Karlstad tätort och kring de mindre 
tätorterna� Utöver detta behöver det 
finnas mark reserverad för oförutsägbara 
och ytkrävande verksamheter och för 
särskilt störande verksamheter när etable-
ringsförfrågningar sker� Det finns även ett 
behov av att komplettera bebyggelsekon-
centrationen som i huvudsak sker i form 
av nya lägenheter med tät småhusbebyg-
gelse i utkanten av befintlig bebyggelse-
struktur� Bebyggelseutglesning enligt 
ÖP2050 innebär att:
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•  Planera för nya bostadsområden med 
hög täthet i utkanten av staden och 
tätorterna i direkt anslutning till 
friluftsområdena

•  Planera för nya verksamhets- 
områden som drar nytta av  
den befintliga kapacitetsstarka trans-
portinfrastrukturen

•  Planera för nya täta bebyggelsestruktu-
rer i ”satellit-lägen” på landsbygden

• Reservera mark för oförutsägbara och 
ytkrävande företagsetableringar�

• Reservera mark för störande verksam-
heter i strategiska lägen som tål 
störningar�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
sociala dimensionen

•  Bebyggelseutglesning innebär att ny 
småhusbebyggelse kan komplettera 
befintligt bostadsbestånd och utveck-
lingen av lägenheter genom 
bebyggelsekoncentration.

Inriktningen bedöms därmed bidra positivt 
till målet om att Karlstadsborna ska ha till-
gång till bra bostäder genom fler attraktiva 
och hälsosamma bostads områden�

•  Bebyggelseutglesning innebär ny 
småhusbebyggelse i satellitlägen på 
landsbygden som kan innebära 
möjlighet till större bostadsyta till 
lägre kostnad i jämförelse med utbud i 
staden.

Inriktningen bedöms därmed bidra positivt 
till målet om att Karlstadsborna ska ha till-
gång till bra bostäder genom fler attraktiva 
och hälsosamma bostadsområden�

• Bebyggelseutglesning innebär att för 
omgivningen störande verksamheter 
kan lokaliseras långt ifrån befintlig och 
planerad bostadsbebyggelse.

Inriktningen bedöms därmed bidra positivt 
till målet om att Karlstadsborna ska ha till-
gång till bra bostäder genom fler attraktiva 

och hälsosamma bostadsområden�

• Bebyggelseutglesning innebär att ny 
bebyggelse kan lokaliseras i direkt 
anslutning till natur- och friluftlivsom-
råden vilket kan öka tillgängligheten 
till naturupplevelser genom förbätt-
rade entréer och kompletterad 
infrastruktur.

Inriktningen bedöms därmed kunna 
bidra positivt till måluppfyllelsen om 
att Karlstadsborna ska kunna leva ett 
hälsosamt liv�

• Bebyggelseutglesning innebär att 
verksamheter kan tillkomma i anslut-
ning till Väse, Skattkärr och Vålberg 
vilket kan minska behovet av vardags-
resor och gynna gång  och 
cykelanvändandet.

Inriktningen bedöms ha positiv inverkan 
på målet om att Karlstadsborna ska 
kunna leva ett hälsosamt liv�

• Bebyggelseutglesning innebär att 
bostäder och verksamheter kan 
tillkomma med längre avstånd till 
service, arbetsplatser och utbildning 
vilket ökar vardagsresandet och kan 
öka beroendet av fordonstransporter i 
stället för gång och cykel.

Inriktningen bedöms ha negativ inverkan 
på måluppfyllelsen av att Karlstadsborna 
ska kunna leva ett hälsosamt liv�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekonomiska dimensionen

• Bebyggelseutglesning innebär att nya 
och befintliga näringsverksamheter kan 
etableras i nya lägen intill den starka 
transportinfrastrukturen och där 
omgivningspåverkan inte är ett hinder.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstad ska ha 
gott företagsklimat genom förbättrade 
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förutsättningar för fortsatt tillväxt och 
utveckling i näringslivet� 

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen om att Karlstads be-
folkning årligen ska öka med minst en 
procent�

• Bebyggelseutglesning innebär utveck-
lingsmöjligheter för fler attraktiva 
boendemiljöer som kompletterar 
befintligt bostadsutbud.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstads befolk-
ning årligen ska öka med minst en 
procent�

• Bebyggelseutglesning innebär att ny 
bebyggelse i Satellitlägen tillkommer 
på landsbygd utan tillgång till befintlig 
infrastruktur och service.

Inriktningen bedöms kunna bidra negativt 
till måluppfyllelse om att Karlstadsborna 
ska ha tillgång till goda och hållbara 
transporter� 

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekologiska dimensionen

• Bebyggelseutglesning innebär att ny 
samlad bebyggelse kan tillkomma på 
landsbygd i satellitlägen istället för en 
fortsatt spridd bebyggelseutveckling. 
En samlad bebyggelseutveckling på 
landsbygd stärker underlaget för 
kollektiva transportlösningar.

Inriktningen bedöms kunna ha positiv 
påverkan på måluppfyllelsen om att Karl-
stad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun� 

• Bebyggelseutglesning innebär att 
bostäder och verksamheter kan 
tillkomma med längre avstånd till 
service, arbetsplatser och utbildning i 
centrum vilket ökar vardagsresandet 

och kan öka beroendet av fordonstran-
sporter istället för gång och cykel. 

Inriktningen bedöms kunna ha negativ 
påverkan på måluppfyllelsen om att Karl-
stad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun� 

• Bebyggelseutglesning innebär att nya 
och befintliga näringsverksamheter 
kan etableras i nya lägen intill den 
kapacitetsstarka transportinfrastruktu-
ren vilket borgar för effektiva klimats-
marta transportlösningar och mins-
kad omgivningspåverkan i befintliga 
bebyggelsestrukturer�
Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen om att Karlstad ska vara 
en fossilfri och klimatsmart kommun�

• Bebyggelseutglesning innebär att nya 
täta bebyggelsestrukturer kan tillkom-
ma på landsbygd vilket innebär att 
utvecklingen kommer att omfattas av 
efterföljande mer detaljplanering i 
stället för enbart bygglovsprövning. 
Därmed kan hänsyn till vatten- och 
naturvärden tas.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas� 

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av den biologiska 
mångfalden ska värnas och naturens värde 
för friluftslivet ska utvecklas�

• Bebyggelseutglesning innebär att nya 
markanspråk för verksamheter och tät 
bostadsbebyggelse görs i utkanten av 
befintlig bebyggelsestruktur vilket kan 
komma att medföra att vissa områden 
som är viktiga för den biologiska 
mångfalden kommer att exploateras, 
exempelvis jordbruksmark.

 –  Inriktningen bedöms kunna ha 
negativ påverkan på måluppfyllel-
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sen av att den biologiska mångfal-
den ska värnas och naturens värde 
för friluftslivet ska utvecklas�

Åtgärder för att minska negativa konse-
kvenser av bebyggelseutglesning
• Planering för en förstärkt trekärning 

stadsstruktur som utvecklar funk-
tionsblandad bebyggelse i Välsviken 
och Bergvik�

• Peka ut nya stråk/stomnät för kollek-
tivtrafikutveckling på landsbygden 
inklusive nya bytespunkter�

• Värna de viktigaste sambanden för ett 
antal strukturella ekosystemtjänster i 
en sammanhängande grönstruktur

• Ianspråktagande av ny mark görs med 
planering för hög täthet i bebyggelsen 
för att minimera ianspråktagandet�

• Kompensationsåtgärder för fortsatt 
biologisk mångfald i detaljplanering-
en�

• Ianspråktagande av ny mark i anslut-
ning till friluftslivsområden görs först 
efter att tillgänglighet och friluftlivs-
värden analyserats och vid behov 
förbättrats�

KONSEKVENSBEDÖMNING AV NYTT 
HAMNLÄGE 

Hamnläge enligt nollalternativ
ÖP2012 pekade på ett tidigt stadium ut 
södra Kalvholmen som en alternativ 
lokalisering av hamn med bulkgodshante-
ring� Detta läge har i fördjupade utred-
ningar bedömts mindre lämpligt� Ett 
nollalternativ innebär därför att hamnen 
ligger kvar i befintligt läge och utvecklas 
med samma ytor men med en effektivare 
hantering för att klara av en fördubbling 
av sjögodsvolymerna� En utveckling av 
hamnen i befintligt läge är i stort behov 
av att hitta en ny järnvägskoppling då 
färdigställandet av Tåg i tid-projektet för 
resecentrum innebär att förbindelsen 
mellan Karlstad C och Herrhagsbangår-
den slopas� En tänkbar framtida koppling 

till hamnen är via en bro mellan Väner-
piren och Kalvholmen� Denna bro kan 
antingen vara fast eller öppningsbar 
beroende på huruvida Lambergskajen ska 
nyttjas för sjötransporter�  Även oljeham-
nen ligger kvar i befintligt läge� En sådan 
utveckling skulle innebära ineffektiv 
godshantering på järnvägskopplingen till 
Välsviken blir lång� Nuvarande hamn har 
också begränsade möjligheter att hantera 
större behov av logistikyta vilket kan 
motverka såväl måluppfyllelsen om att 
Karlstad ska ha ett gott näringslivsklimat 
som tillgång till hållbara transporter� 

Detta alternativ innebär att det kan 
ske stadsutveckling på Herrhagsbangår-
den och Tormestad� Att hamnen ligger 
kvar i nuvarande läge omöjliggör samti-
digt stadsutveckling på Wermlandskajen, 
Vänerpiren och Lamberget vilket motver-
kar måluppfyllelse om att Karlstadsborna 
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ska ha tillgång till bra bostäder och 
kunna leva ett hälsosamt liv� 

Ny hamn enligt ÖP2050
Det finns en statlig ambition att öka 
hållbara och effektiva godstransporter med 
sjöfart och järnväg för att nå klimatmålen� 
För att få en funktionell regional godshan-
tering med gods inom sjöfart, järnväg och 
väg har flera alternativ över hamnens 
framtida lokalisering studerats�

Ny hamn innebär nytt hamnläge på 
Örsholmen inklusive utbyggnadsområde i 
vattnet med spårslinga för järnväg som 
går på broar mellan Örsholmen och 
Kalvholmen� Hamnlokaliseringen inne-
bär att bränslehanteringen placeras på 
Heden� Bränsletransporterna kan skötas i 
hamnen och ledas via en koppling till 
nya cisterner på Heden� Järnvägsanslut-
ning föreslås gå via Heden vidare mot 
Värmlandsbanan med Överlämningsban-
gård/tågbildningsplats i anslutning till 
Välsviken� 

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
sociala dimensionen

•  Ny hamn på Örsholmen innebär att 
omgivningspåverkan och störningar på 
bostäder eller annan känslig verksam-
het kan minska tack vare längre 
avstånd till sådan bebyggelse. 

Inriktningen bedöms därmed bidra posi-
tivt till uppfyllelse av målet om att Karl-
stadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 
genom fler attraktiva och hälsosamma 
bostadsområden�

•  Ny hamn på Örsholmen innebär att 
Wermlandskajen, Vänerpiren, Herr-
hagsbangården, Tormestad, Lamber-
get och Kalvholmen kan användas och 
omvandlas med funktionsblandad 
stadsbebyggelse.

Inriktningen bedöms därmed bidra posi-

tivt till uppfyllelse av målet om att Karl-
stadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 
genom fler attraktiva och hälsosamma 
bostadsområden�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekonomiska dimensionen

•  Ny hamn på Örsholmen innebär bättre 
förutsättningar att bedriva funktionell 
och effektiv godslogistik i direkt 
anslutning till hamnen.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstad ska ha 
gott företagsklimat genom förbättrade 
förutsättningar för fortsatt tillväxt och 
utveckling i näringslivet� 

•  Ny hamn på Örsholmen innebär bättre 
förutsättningar skapa en modern och 
effektiv hamnanläggning från grunden 
som kräver mindre plats men klarar 
lika mycket eller mer godsvolymer än 
befintlig hamnmagasinering. Det 
innebär att fler företag kan komma att 
använda sjöfarten för sina 
godstransporter.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse om att Karlstadsborna 
ska ha tillgång till goda och hållbara 
transporter� 

•  Ny hamn på Örsholmen innebär att en 
ny järnvägsanslutning byggs vilket 
skulle ge hamnen en effektiv och 
smidig rundkörning för godstågen och 
ger samtidigt kortare resväg för tåg till 
värmlandsbanan.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse om att Karlstadsborna 
ska ha tillgång till goda och hållbara 
transporter� 

•  Ny hamn på Örsholmen innebär att 
Wermlandskajen, Vänerpiren, Herr-
hagsbangården, Tormestad, Lamber-
get och Kalvholmen kan användas och 
omvandlas med funktionsblandad 
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stadsbebyggelse.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelse av att Karlstads befolk-
ning årligen ska öka med minst en 
procent�

Konsekvenser och måluppfyllelse av den 
ekologiska dimensionen

•  Ny hamn på Örsholmen innebär bättre 
förutsättningar skapa en modern och 
effektiv hamnanläggning från grunden 
som kräver mindre plats men klarar 
lika mycket eller mer godsvolymer än 
befintlig hamnmagasinering. Det 
innebär att fler företag kan komma att 
använda sjöfarten för sina 
godstransporter.

Inriktningen bedöms kunna ha positiv 
påverkan på måluppfyllelsen om att Karl-
stad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun�

•  Ny hamn på Örsholmen innebär att en 
ny järnvägsanslutning byggs vilket 
skulle ge hamnen en effektiv och 
smidig rundkörning för godstågen och 
ger samtidigt kortare resväg för tåg till 
värmlandsbanan.

Inriktningen bedöms kunna ha positiv 
påverkan på måluppfyllelsen om att Karl-
stad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun�

• Ny hamn på Örsholmen innebär kortare 
väganslutning till E18 längre ifrån 
bostadsbebyggelse än dagens Ham-
maröled. Därmed kan de trafikalstrande 
luftföroreningarna i anslutningen till 
bostäder antas minska.

Inriktningen bedöms kunna bidra positivt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas�

•  Ny hamn på Örsholmen innebär 
minimalt behov av underhållsmudd-

ringar med anledning av gynnsam 
bottentopografi. Därmed kan den 
negativa påverkan på möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten minimeras.

Inriktningen bedöms kunna bidra negativt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas�

• Ny hamn på Örsholmen innebär att en 
ny järnvägsanslutning över Heden 
vilket skulle ge Värmeverket direkt 
tillgång till järnväg.

Inriktningen bedöms kunna ha positiv 
påverkan på måluppfyllelsen om att Karl-
stad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun� 

•  Ny hamn på Örsholmen innebär 
utfyllnad av mark för nytt hamnom-
råde inklusive kaj vilket skulle påverka 
nuvarande vattenområde för Vänern 
och därmed möjligheten att uppnå 
dess miljökvalitetsnormer gällande 
fysisk påverkan.

Inriktningen bedöms kunna bidra negativt 
till måluppfyllelsen av att luften och vatt-
net i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas� 

Konsekvenser för områden av särskild 
betydelse för miljön

•  Ny hamn på Örsholmen innebär 
utfyllnad av mark för nytt hamnom-
råde inklusive kaj vilket skulle påverka 
flödesriktningar och pågående sedi-
mentation inom Kaplansholmens 
naturreservat och Natura 2000-om-
råde. Förändrad sedimentation och 
flödesriktning i naturreservatet skulle 
kunna påverka förutsättningarna för 
den alluviala lövskog som är grund för 
natura 2000-utpekandet.

Inriktningen bedöms eventuellt kunna få 
negativ påverkan på Kaplansholmens na-
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turreservat och natura 2000-område�

Inriktningen bedöms eventuellt kunna få 
negativ påverkan på riksintresset för na-
turvård enligt 3 kap § 6�

•  Ny hamn på Örsholmen kan innebära 
behov av muddringar vilket kan 
komma att påverka djupsedimenta-
tion inom Kaplansholmens naturreser-
vat och Natura 2000-område. Föränd-
rad djupsedimentation kan komma att 
påverka pågående deltabildande 
process och därmed den alluviala 
lövskog som är grund för natura 
2000-utpekandet.

Inriktningen bedöms eventuellt kunna få 
negativ påverkan på Kaplansholmens na-
turreservat och natura 2000-område�

•  Ny hamn på Örsholmen innebär 
utfyllnad av mark för nytt hamnom-
råde inklusive kaj vilket skulle flytta 
strandlinjen och göra strandområdet 
icke allmän tillgängligt. Friluftslivsvär-
dena i området bedöms dock som 
begränsade.

Inriktningen bedöms kunna få negativ på-
verkan på riksintresse för friluftsliv enligt 3 
kap 6 §, om än i begränsad skala�

Inriktningen bedöms inte påverka riksin-
tresse för friluftsliv enligt 4 kap 2 § med 
anledning av att bestämmelserna inte ska 
utgöra något hinder för utveckling av be-
f intliga tätorter eller det lokala 
näringslivet�

Åtgärder för att minska negativa konse-
kvenser av ny hamn
• Påverkan på sedimentation och 

flödesriktning inom Kaplansholmens 
naturreservat kommer att behöva 
utredas vidare i efterföljande plane-
ring av ny hamn på Örsholmen�

• Påverkan på djupsedimentation inom 
Kaplansholmens naturreservat kom-
mer att behöva utredas vidare i 
efterföljande planering för ny hamn 
på Örsholmen� 

• Möjligheten för allmänheten att nå 
strand och vattenområde i närområdet 
bör beaktas i efterföljande planering 
av ny hamn på Örsholmen� 
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SAMMANFATTNING  
AV DEN STRATEGISKA 
MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN

En strategisk miljöbedömning är en 
process som pågår parallellt med framta-
gandet av översiktsplanen� Enligt 6 kap 11 
§ MB ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en sammanfattning av de 
överväganden som gjorts under den 
strategiska miljöbedömningsprocessen� 
Hela miljökonsekvensbeskrivningen 
innehåller redovisningar av det stegvisa 
miljöbedömningsarbetet men en kort 
beskrivning och sammanfattning följer 
här�
• Inför arbetet med ÖP2050 har ett 

antal nya planeringsunderlag tagits 
fram av kommunen som beskriver ny 
kunskap och förändrade planerings-
förutsättningar sedan ÖP2012 antogs� 
Ett område där kunskap och förutsätt-
ningar utvecklats på ett tydligt sätt är 
lokala ekosystemtjänster�

• Inledningsvis i den strategiska miljö-
bedömningsprocessen identifierades 
de planeringsmässiga och miljömäs-
siga utmaningarna som ÖP2050 hade 
att hantera med avstamp i kommu-
nens planeringsunderlag, nya natio-
nella mål och lagstiftning och interna-
tionella mål och ambitioner� Syftet var 
att tidigt låta miljöutmaningarna vara 
med och forma syfte och mål med 
ÖP2050 vilket också blev fallet�

• Den strategiska miljöbedömningspro-
cessen har innehållit överväganden 
om och utvärderingar av, alternativa 
planeringsinriktningar för att uppnå 
syfte och mål med ÖP2050� Utvärde-

ringen kom att leda slutsatsen om att 
tre av fyra alternativa planeringsinrikt-
ningar innehöll lämpliga delinrikt-
ningar i syfte att nå en hållbar utveck-
ling� Ett alternativ, benämnt ”gröna 
vågen”, kunde efter utvärdering helt 
avskrivas då uppfyllelsen av målen för 
ÖP2050 var allt för låg�

• Utvärderingen av alternativa plane-
ringsinriktningar innebar att ett antal 
principer för planering och utveckling 
av stad och landsbygd kunde formule-
ras� 

• Principerna var en viktig del i framta-
gandet av ett första förslag till 
ÖP2050, vilket i sin tur gjorde det 
möjligt att identifiera vad i förslaget 
som kan antas medför betydande 
miljöpåverkan för att avgränsa miljö-
konsekvensbeskrivningens omfattning 
och detaljeringsgrad� Avgränsningen 
är gjord utifrån en bedömning av 
vilka större strukturpåverkande 
förändringar som ÖP2050 innebär i 
förhållande till ÖP2012� Avgränsning-
en är gjord utifrån förändringar och 
förhållanden där översiktsplanen har 
största möjliga påverkan, det vill säga 
de konsekvenser som är mest intres-
santa att beskriva på en strategisk 
nivå� I de flesta fall är det på den här 
övergripande planeringsnivån svårt att 
veta omfattning och utformning av 
bebyggelse och exploatering varför det 
även är svårt att veta vilka åtgärder 
som kan komma att krävas för att 
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SAMMANFATTNING  
AV DEN STRATEGISKA 
MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN

minska miljöpåverkan av enskilda 
mark- och vattenanspråk� Därför har 
miljökonsekvensbeskrivningen avgrän-
sats till att behandla de större system-
påverkande strukturförändringarna i 
kommunens översiktsplanering�

• Ett avgränsningssamråd har hållits 
med länsstyrelsen, och kommuner 
som antagits bli berörda har getts möj-
lighet till att lämna tidiga inspel om 
miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning� Hamnens lokalisering 
och utveckling har bedömts kunna 
innebära den största påverkan utanför 
kommunens gränser då hamnen är av 
delregional betydelse� Därav har 
samtliga grannkommuner delgivits 

dokumentation från avgränsningssam-
råd med länsstyrelsen och givits 
tillfälle att lämna synpunkter på vald 
avgränsning�

• Ett planförslag har konsekvensbe-
dömts vilket lett till en identifiering 
av åtgärder som behövs för att före-
bygga, hindra och motverka de 
negativa miljöeffekterna som identifie-
rats�



XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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