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Rekommendationer

Framtida mark- och vattenanvändning i Karlsvik ska utredas.
E4 ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska
prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse eller anläggning
som kan försvåra kommunikationer längs vägen. En ny förbindelse för
motordriven trafik mellan Karlsvik och Gäddvik ska även möjliggöra
gång- och cykeltrafik. Kopplingen för gående och cyklister till Storheden
ska förbättras. Vägområdet på Arcusvägen ska inrymma gång- och cykelväg för att binda samman stråket från Gäddvik.
Delar av området ska utredas som kultur- och naturreservat för rekreation och friluftsliv. Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation.

Fakta
Invånare: 260
Medelålder: 37 år
Blandning:
Hyresrätter 17 %
Äganderätter 33 %
Bostadsrätter 42 %

Nivån för älvens högsta dimensionerande flöde ska beaktas vid all lokalisering av bebyggelse och infrastruktur.

Genomförande

En fördjupad översiktsplan för området ska upprättas och redovisa ställningstaganden kring bostäder, arbetsplatser och besöksverksamhet samt
natur- och kulturvärden. I arbetet med en fördjupad översiktsplan ska
stråket mellan Karlsvik och Storheden/Storsand och stråket mellan Karlsvik och Gäddvik beaktas.
Karlsvik ligger i prioriteringszon 5 för förtätning med hänvisning till det
kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt.
Innan förtätning kan ske ska sträckningen för Norrbotniabanan och förbindelsen mellan Karlsvik och Gäddvik vara kända.
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Karaktär

Karlsviksområdet innefattar även Norra Gäddvik och Karlshäll. Karlsvik
karaktäriseras av kulturhistoriskt värdefull bostads- och industribebyggelse, värdefull natur och turist- och idrottsanläggningar.
Karlsvikshalvön består till övervägande del av gamla tallskogar på torra
sandhedar, men här finns även fina strandskogar, ängsmarker och odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden. Området är också
geologiskt intressant.
I området finns lämningar och väl bevarade byggnader som speglar Norrbottens industrihistoria kring sekelskiftet 1900. Här finns arbetarbostäder,
gamla grunder och fundament efter järn- och sågverk, rester efter kaj för
utskeppning av järn, banvallar, järnväg, ingenjörsvilla, skola, magasin
med mera.
I Karlsvik finns camping, tempererat utomhusbad, museijärnväg, café och
en anläggning för idrott, mässor och andra evenemang. Mycket av verksamheten är säsongsbetonad.
I områdets norra del, i Karlshäll, finns ett område med båtförvaring och
industri.
Inom de mer tätbebyggda delarna av Karlsvik består trafikmiljön av rutnät, övriga delar består av oregelbundna gator i industrimiljö och skogsbilvägar.

Förutsättningar

I Karlsvik finns en bra blandning av bostäder och arbetsplatser. Det finns
fjärrvärme i området.
Området trafikeras av lokaltrafiken men turtätheten är begränsad. Det går
en gång- och cykelväg från centrum via Mjölkudden och Notviken till området. E4 utgör en barriär mot Storheden och möjligheten att gå och cykla
dit är begränsade.
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I Karlsvik finns naturområden med höga ekologiska och sociala värden.
Odlingslandskapet i Norra Gäddvik utgör en del i ett större sammanhängande grönstråk som sträcker sig ända till Kallaxheden. Det öppna
odlingslandskapet med tillhörande lador är av stor betydelse för miljön,
liksom gårdsgruppen i skogskanten mellan gamla och nya E4 samt ladugården på Norsgården.
Massamagasinen i Karlshäll är byggnadsminnen och därmed skyddade
enligt kulturminneslagen. Ingenjörsvillan, Strömska gården med omnejd och gamla skolan har skydd i detaljplaner med föreskrifter som tar
hänsyn till kulturmiljövårdens intressen. Även gamla Gäddviksbron är
kulturhistoriskt intressant.
Tidigare verksamheter har gett upphov till föroreningar i den så kallade
barkdeponin och i ett område i Notviken utanför hamnen i Karlshäll. Ett
arbete med att omhänderta förorenade massor i vattnet pågår.

Intressen

Området omfattas av riksintresse för kulturvärden, och ingår både i länsstyrelsens kulturmiljöprogram och bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Befintlig väg E4 och reservat för Grandenleden och Norrbotniabanan är
av riksintressen för kommunikationer. Delar av området är fornlämningsområde och massamagasinen är byggnadsminne.
Längs E4 och väg 968 behövs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra
byggnader och anläggningar inom 50 respektive 30 meter från vägområdet.
Gäddviks vattentäkt och dess skyddszoner är formellt skyddade som vattenskyddsområde.
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