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”Ett program skall ange förutsättningar för planarbete samt uttrycka utgångspunkter, 
kommunens vilja, mål och avsikter med planen. Ett program är i huvudsak ett skriftligt 
dokument men innehåller även bilder och andra illustrationer.”  
 
(Boverket, 2002, Boken om detaljplanering och områdesbestämmelser, s.48 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medverkade i programförslaget:  
 
Pär Höjman  Stadsbyggnadsförvaltningen 
Torbjörn Karlsson Teknik- och fastighetsförvaltningen, mex-enheten 
Jan Wennberg Teknik- och fastighetsförvaltningen, va-enheten 
Alexandra Varbäck Teknik- och fastighetsförvaltningen, natur- och parkenheten 
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Bearbetat planområde efter samråd 
 
Planområdet har bearbetats avseende omfattning och utformning efter samrådet. Av hänsyn 
till de boende har planområdet minskats avsevärt mot öster för att respektera natur- och 
kulturmiljön kring Busteruds Gård. Anslutningsväg mot Skattkärrsmotet i öster har utgått. 
Området har även minskat i väster för att respektera natur- och fritidsintressen och framför 
allt av hänsyn till den verksamhet som bedrivs av Karlstads ridklubb KRK. Istället har 
området utökats norrut. Läs även synpunkter och kommentarer i samrådsredogörelsen för 
utförligare argument. Illustrationerna i den följande beskrivningen har inte anpassats till 
denna ändring. 
 
 

   
 

Förslag till ändrad omfattning och utformning av planområdet efter samråd av planprogram 
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Inledning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 2009-02-18 att godkänna den industrimarksutredning 
som stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört. I utredningen som gjorts för att förbättra 
planberedskapen för verksamheter i Karlstads centralort utpekas Bråtebäcken som en av flera 
lämpliga platser för industrimark. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2009-05-20 att 
begära om planläggning hos Stadsbyggnadsnämnden vilka 2009-08-26 gav 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett program avseende ett nytt 
industriområde inom Bråtebäcken. Programarbetet påbörjades den 1:e juni 2010. 

Plan- och bygglagen 

Eftersom uppdraget gavs 2009 och arbetet påbörjades 2010 tillämpas PBL utgåva 1987:10. 

Syfte  

Planprogrammets syfte är att beskriva förutsättningar, ange riktlinjer och att fungera som 
underlag för framtida detaljplaner inom Bråtebäcken avseende mark för tyngre, störande och 
utrymmeskrävande industriverksamhet. Avsikten är att skapa ett flexibelt område med 
varierande fastighetsstorlekar och det finns även en vision om ett både estetiskt och 
miljömässigt grönt verksamhetsområde.  

Placering i staden 

Bråtebäcken är beläget norr om E18 mellan Alster och Skattkärr ca 10 km öster om centrala 
Karlstad. Planområdet har en yta av cirka 42 ha, vilket kan jämföras med Våxnäs handels- och 
industriområde som är lika stort. I Bråtebäcken beräknas cirka 34 ha vara exploaterbar mark.  

 
 

Bråtebäcken ligger öster om Karlstad, mellan Alster och Skattkärr 
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Avgränsning 
Planområdet avgränsas i söder av E18, i norr av fastigheten Busterud 1:9, i öster av Busterud 
1:143 och i väster av Tegelbruket 1:1 som till viss del disponeras av Karlstads ridklubb.  
 

 
Planområdet norr om E18 

Markägoförhållanden 

Karlstads kommun äger fastigheterna Bråtebäcken 1:3, Västra Bäck 1:3, Busterud 1:4 och 
Tegelbruket 1:1 (cerise). Karlstads kommun och Karlstad ridklubb äger tillsammans 
fastigheten Tegelbruket 1:3 (rosa). Busterud 1:143 som avgränsar området i öster och 
Busterud 1:9 i nordost är i privat ägo (vit). Den nordöstra delen av planområdet är privatägd 
mark. 
 

 
 

Markägare: kommunen (cerise), tomträtt (rosa), privat (vit)  
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Tidigare ställningstaganden 

Gällande planer 

I tidigare översiktsplaner för Karlstads kommun från 1990 och 1997 har Bråtebäcken pekats 
ut som ett framtida arbetsplatsområde. I gällande översiktsplan från 2006 konstateras att den 
nya trafikplatsen i Alster avsevärt förbättrar tillgängligheten till Bråtebäcken och att områdets  
framtida nyttjande bör studeras. Industriområde Bråtebäcken har högsta prioritet enligt förslag 
till ÖP 2010 som för närvarande är på remiss och utställning under september - oktober. Det 
finns en gällande detaljplan, 66-P98/22, avseende den del av området som är 
masshanteringsstation. 
 

 
 

Beslut och uppdrag om planläggning 

Tillväxtutskottet gav 2006-11-07 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplaner för verksamheter inom centralorten. Stadsbyggnadsnämndens beslut 2006-11-22 
§3b innebar att stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att inventera och identifiera lägen 
samt detaljplanelägga mark för att erhålla en god planberedskap avseende verksamheter. 
Industrimarksutredningen daterad 2009-02-18 konstaterar att det råder brist på industrimark i 
Karlstads kommun och då särskilt för utrymmeskrävande och störande industri. Därmed anses 
planområdet, som ligger avskiljt men med goda kommunikationer, vara en lämplig plats för 
denna typ av verksamheter. Som ovan nämnts beslutade Teknik- och fastighetsnämnden 
2009-05-20 att begära planläggning av Bråtebäcken. Stadsbyggnadsnämnden gav 2009-08-26 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett program avseende nytt industriområde i 
Bråtebäcken.  
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Förutsättningar 

Riksintressen  

Väster om planområdet, längs Alsterdalen, finns områden av riksintresse för 
kulturmiljövården, brun skraffering på kartan nedan (för mer information se kapitel ”Områden 
av riksintresse” i översiktsplan för Karlstad kommun från 2006 s.111). Över nästan samma 
område finns även ett landskapsbildsskydd, på kartan markerad med en röd skraffering. 
Området söder om E18, blå skraffering, ingår i ”Värnen med öar och strandområden”, som är 
av riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4 kap 1-2 §§. Verksamhetsområdet anses 
inte störa något av riksintressena.  
 

 
 
 

Natura 2000 

Natura 2000-området Alstersälven vid Gunnerud, grönmarkerat på kartan ovan, ligger cirka 2 
km nordväst om området. Exploatering av området får inte ge betydande påverkan på Natura-
2000 området. 

Karta över riksintressen 
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Naturvård 

Inom och i närheten av planområdet finns det kommunala intressen gällande naturvård.  
 

 
 
Område A består av hällmarkstallskog med gamla tallar och inslag av torra träd. Detta område 
bör inte exploateras, men en väg kan dras igenom området utan att naturvårdsintresset störs 
påtagligt.  
 
Hela område B är klassat som ett område med mycket höga naturvärden i Karlstads kommuns 
naturvårds-program och det ingår även i ett så kallat ELP-område, Ekologisk Landskapsplans 
Område. I området finns det rik tillgång på liggande död ved och det finns bäver i området 
som hjälper till att skapa en dynamik i trädbestånden. Floran är rik, då stora delar av området 
tidvis översvämmas och är fuktigt. Bland annat så finns den rödlistade vecktickan och 
signalarten ögonpyråla inom området. Det finns även intresse för kulturmiljö och friluftsliv i 
området med flera markerade leder samt rester av en sedan länge nedlagd lertäkt i form av 
dammar, vallar och kanaler. Dessa dammar är av högt värde för groddjur, insekter och fåglar. 
Det är mycket viktigt att hydrologin i området inte påverkas av exploateringen, då detta kan 
påverka naturvärdena negativt. Exploatering bör inte ske i område B och en buffertzon bör 
dessutom lämnas som skydd mellan område B och industriområdet.  
 
I område C finns naturvärden bestående av död ved, gott om bäverfällda träd och småvatten 
med rikt insekts- och fågelliv. Signalarten långfliksmossa finns på asplågor i området. 
Exploatering inom planområdet anses inte störa naturintresset i område C.  
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Kulturmiljö 

På uppdrag av kommunen har Värmlands Museum tagit fram en kulturmiljöutredning under 
juni månad 2010. Enligt utredningen påträffades 12 lämningar varav två stensättningar och ett 
gravfält är fasta fornlämningar och därmed skyddade i kulturminneslagen. Andra lämningar är 
stenbrott, kolningsanläggningar, gränsmärken och en dammvall. Förutom de tre fasta 
fornlämningarna, anser Värmlands Museum att två kolningsanläggningar och ett stenbrott har 
högt värde och bör därför beaktas i planläggningen av Bråtebäcken. Se tabell och karta. 
 

 
 

 
 
 
Kolningsanläggningarna, objekt nummer fyra och fem, består av kolbottnar efter resmilor 
samt en kolarkoja. Kolning i resmila introducerades i Sverige under andra hälften av 1500-
talet och kolningen försåg landets bruk och hyttor med kol. Stenbrottet, objekt tio, sträcker sig 
över en större yta än de andra två stenbrotten nio och tre. Dessutom är skrotstenens placering 
mer organiserad här, vilket synliggörs genom att man lagt upp den i långa rader eller strängar. 
Dammvallen, objekt elva , har tidigare fungerat som vattenmagasin i närheten av gården 
Busterud. Dock, menar Värmlands Museum, är det svårt att avgöra dammens ursprungliga 
funktion då det inte finns några andra synliga anläggningar i dess närhet.  

Lämningar i och omkring planområdet. 



Planprogram för industriområde Bråtebäcken 

  11 

Geoteknik 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av WSP. Rapporten är daterad 25 augusti 
2010 och kontaktperson är Lars Johansson, geotekniker 070-6467229. 
Generellt sett är förutsättningarna för grundläggning relativt bra inom området. Dock finns det 
ytor som bör förbelastas och kompletterande geotekniska undersökningar kan behövas på 
vissa platser beroende på hur stora laster det kommer att bli.  
 

 
 
 

Topografi 

Områdets högsta punkt finns centralt i området och har en höjd på 73 m över havet (RH00 
Karlstad). Lågpunkterna finns i öst och väst med 59 respektive 68 meter över havet. Det finns 
ett fåtal brantare partier bland annat vid infarten från Alstersmotet. I övrigt är planområdet 
relativt flackt och begränsar inte en exploatering.  

Hydrologi  

Enligt industrimarksutredningen, 2009-02-18, kan ändringar av hydrologin inom området 
innebära negativ påverkan av naturvärden i omgivningen. En buffertzon bör därför finnas 
mellan exploateringsområdet och de angränsande värdefulla naturområdena som nämnts ovan 
under rubriken Naturvård. 

Farligt gods 

Planområdet gränsar i söder mot E18 som är rekommenderad väg för transport av farligt gods. 
Ett skyddsavstånd på 50 meter mellan E18 och bebyggelse där det normalt vistas personal 
rekommenderas om inte andra åtgärder kan visa att riskerna minskas. 

Grundförhållande i området är berg (rött), grus (orange). morän (lila) och lera (gult). 
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Buller 

Läget innebär att området utsätts för trafikbuller från E18 i söder och från en bergtäkt strax 
norr om. Området lämpar sig därmed för tyngre och störande verksamheter. Det buller som 
dessa verksamheter kan komma att alstra får dock inte uppgå till sådana värden att de 
påverkar planerad förskola söder om E18, bostadsbebyggelsen i Alster cirka 500 – 600 meter 
söderut eller de gårdar som ligger öster om planområdet. 

Översvämning 

Bråtebäcken ligger på en nivå som inte kommer att påverkas av höga vattenstånd i Värnen. 

Vindkraft 

Ett område strax norr om Bråtebäcken är utpekat i kommunens vindkraftplan som ett lämpligt 
område för vindkraft. Planen har varit utställd och ska godkännas av kommunfullmäktige. 
Industri- och vindkraftområdena anses inte påverka varandra. 



Planprogram för industriområde Bråtebäcken 

  13 

Nulägesbeskrivning och ställningstaganden 

Planområdets avgränsning 

E18 är en självklar gräns mot söder. Väster om planområdet har ett gravfält påträffats som 
anses vara unikt och bedöms vara en fast fornlämning. Dessutom är naturen i den delen viktig 
för det rörliga friluftslivet med markerade leder och ridvägar. Dessa faktorer begränsar 
planområdets utsträckning åt väster. Öster om planområdet finns tre privatägda gårdar med 
angöring från Skattkärrsmotet. Avgränsningen här görs drygt 300 meter väster om 
bostadshusen för att erhålla en viss distans till dessa gårdar. 

Markanvändning och bebyggelse 

I planområdets västra del, där området är tänkt att angöras via Alstersmotet, finns det en 
masshanteringsstation. Förutom denna består området av skogsmark och i öster en mindre del 
åker som är kommunal, men utarrenderad som betesmark. Inom området finns ingen fast 
bebyggelse, endast en kontorsbarack tillhörande masshanteringsstationen. Väster om området 
ligger Karlstads Ridhus med samma angöringsväg som verksamhetsområdet, via 
Alstersmotet. En mindre gård finns på fastigheten Västra Bäck 1:3, strax utanför 
planområdets nordvästra hörn. Den ägs av Karlstads kommun och arrenderas ut till en mc-
klubb, men används inte som bostad. 

• Markanvändning inom planen ska vara för industriändamål och viss form av 
grossisthandel. 

• Planen får inte medföra att industrier vilka kräver större skyddsavstånd än 500 meter 
placeras i området. Verksamheter som kräver större skyddsavstånd än 250 meter ska 
placeras i den norra delen. 

• Det ska ställas krav på utformningen av de fastigheter som ligger mot E18. 
• Störande verksamheter ska undvikas i västra och östra delen. 

 

Masshantering, bergtäkt och asfaltverk 

Som nämnts ovan finns det en masshanteringsstation inom planområdet. Verksamheten 
bedrivs av NCC Roads som arrenderar marken av Karlstads kommun. Den yta som arrenderas 
kommer i konflikt med infarten till planerat industriområde och en dialog förs därför med 
berörda parter för att finna en lösning som samtliga kan vara överens om. Diskussioner förs i 
positiv anda och det verkar fullt möjligt att lösa genom att omfördela ytor och justera avtalet. 
Norr om masshanteringsstationen finns en nyligen etablerad bergtäkt och tillstånd söks för 
närvarande även för ett asfaltverk. Dessa båda anläggningar har ingen direkt inverkan på 
industriområdet, men de ligger så nära att det kommer att märkas när man spränger berg. 
Dessutom är det samma tillfartsväg från Alstersmotet och även om det inte är stora 
trafikmängder så är det tunga transporter att ta hänsyn till. Enligt gällande avtal får man ta 
300000 ton/år i bergtäkten, vilket innebär ca 10000 lastbilar á 30 ton per år. Det innebär 
maximalt cirka 45 bilar/dag men en realistisk bedömning är att det förmodligen handlar om 
20-25 bilar/dag i vardera riktningen. 

• Ytor och avtal avseende masshanteringsstationen behöver förändras. 
• Tung trafik från bergtäkt och asfaltverk beaktas avseende trafiksäkerheten. 

Kulturmiljö 

Som nämnts tidigare under avsnittet ”Förutsättningar” finns det ett antal kulturhistoriska 
lämningar i och omkring planområdet. Avgränsningen mot väster och mot nordost görs så att 
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många av dessa lämnas ifred utanför planområdet. Men några kommer att finnas kvar i de 
centrala delarna av området. 

• Vid utformningen av industriområdet Bråtebäcken bör hänsyn tas minst till de sex 
lämningar som anses ha högst värde. 

• Lämningarna inom området bör skyddas samt göras åtkomliga och synliga. 

Naturvård 

Som nämnts tidigare under avsnittet ”Förutsättningar” finns det två områden, A och B, som 
berörs av exploateringen. En del av område A kan behöva tas i anspråk för att anlägga infart 
till det nya industriområdet, men ska i övrigt inte exploateras. Område B ska inte exploateras 
och en buffertzon ska lämnas mot detta för att inte störa de mycket höga naturvärdena. Det är 
viktigt att exploateringen inom industriområdet utförs på sådant sätt att hydrologin i området 
inte påverkas. 

• Så liten del som möjligt av område A tas i anspråk för väg. 
• Inga tillfälliga upplag får ske inom naturmark. 
• Hydrologin i område B får inte påverkas av exploateringen. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

I den norra kanten av området ligger de VA-ledningar som försörjer Skattkärr.  
 

 
 
 
Det finns ledig kapacitet i befintligt nät för att förse området med vatten så länge som det inte 
är oerhört vattenintensiva verksamheter som etablerar sig. 
Spillvattenledningen har begränsad kapacitet och vid höga flöden bräddas tidvis orenat 
avloppsvatten ut i Värnen vid Skattkärr. Det är inte möjligt att ansluta verksamhetsområdet 
till befintliga ledningar utan att omfattande åtgärder genomförs.  
 
I dagsläget finns det två alternativ för utbyggnad av det kommunala VA-nätet i området. Det 
första alternativet som är det minst kostnadskrävande innebär en upprustning av de befintliga 
ledningarna. Dock löser detta inte problemen som finns i Skattkär och det ger heller inte några 
andra positiva konsekvenser. 
 

Befintliga ledningar passerar norr om området 
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Det andra och betydligt dyrare alternativet innebär i korthet att det byggs nya ledningar längs 
järnvägen från Välsviken till Skattkärr. Denna lösning skulle, förutom att man försörjer 
Bråtebäcken, möjliggöra en ökad exploatering i områden som Alster, Lungvik och Busterud. 
Ytterligare en fördel att dra vatten från Välsviken är att det ej som i dag måste tryckstegras 
över Kronoparken för att sedan tryckreduceras för vidare leverans väster ut. 
Det innebär dessutom att man löser problemen med spillvatten i Skattkärr och detta alternativ 
bör därför vara en långsiktigt ekonomisk och miljömässigt fördelaktig investering. 
 
En naturlig infiltration av dagvatten är ofta svår att lösa i industriområden, då stora ytor blir 
asfalterade eller bebyggda. Detta leder till ökad risk för översvämningar vid stora skyfall och 
att naturvärden kan påverkas negativt om vatten leds bort från området. Därför ska dagvatten 
tas om hand lokalt och det belastar därmed inte befintligt ledningssystem. 
 

• Val av VA-lösning berör inte planläggning och exploatering av området, dock 
understryks att alternativ nummer två är en bättre investering för miljön då det löser 
problem i andra delar av kommunen samtidigt som det skapar möjlighet för en ökad 
exploatering i områden där det finns efterfrågan avseende permanentbostäder. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) med infiltration i området ska tillämpas 
för att inte förändra hydrologin i närområdet.  

 

Vägnät 

Planområdet ligger i direkt anslutning 
till E18 och med den sedan 2009 nya 
avfarten vid Alster är Bråtebäcken 
lättillgängligt för biltrafik, för 
närvarande dock bara från väster.  
Inom planområdet gick den gamla 
riksvägen. Ett fåtal spår, så som små 
skogsvägar och en gammal vägskylt 
finns kvar idag.  
 
 
 

• På sikt bör det vara möjligt att kunna nå området även från öster, via Skattkärrsmotet. 
• Planen ska inte medge någon ny utfart till E18. 
• Gatunätet ska utformas så att det medger en hög flexibilitet och variation avseende 

blivande fastigheters storlek och utformning. 
• Gatunätet utformas så att en etappvis utbyggnad av området är möjlig 
• Återvändsgator ska om möjligt undvikas i området. 

 

Kollektivtrafik och gång-, cykel- och ridväg 

Från Karlstads centrum är det möjligt att nå området till fots eller med cykel, men det är en 
lång och krokig väg som inte inbjuder till dagligt pendlande. Vägen går via södra Kroppkärr, 
Kronoparken, under E18 två gånger vid Alster och därefter en sträcka på en mindre grusväg. 
Bråtebäcken ligger inte vid ett prioriterat cykelstråk och förutom ridhuset saknas viktiga 
målpunkter runt planområdet. Söder om E18 finns det numera en GC-väg mellan Skattkärr 
och Alster, men för att cykla från Skattkärr måste man ända till Alstersmotet för att där ta sig 
över E18 och sedan tillbaka österut. 

Alstersmotet vy från väster 
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Parallellt med detta arbete pågår även arbetet med Välsviken där planeringen av GC-vägar är 
en viktig del för att stimulera cyklandet mellan Karlstads centrum och Alster-Bråtebäcken-
Skattkärr. 
 

 
  
 

 
 
Sedan en ny väg anlagts till bergtäkten har ridstigar justerats och kompletterats och nytt avtal 
avseende nyttjanderätt har tecknats mellan KRK Karlstads ridklubb och Karlstads kommun. 
I planområdets västra och nordvästra delar bör hänsyn tas till dessa. 
 

 
KRKs ridstigar enligt gällande nyttjaderättsavtal 

 
 

Befintligt vägnät i närområdet.        
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Värmlandstrafiks busslinje 501 trafikerar Karlstad – Skattkärr – Väse. Sträckan Alster – 
Skattkärr går på Skattkärrsvägen, söder om E18 med en hållplats i anslutning till Alstersmotet 
med acceptabelt gångavstånd till planområdet. Linje 501 har relativet tät turlista med 26 turer 
per vardag i vardera riktningen med halvtimmestrafik i rusningstider. Bråtebäcken ligger inte i 
ett naturligt busstråk och förväntas inte den närmaste framtiden få en busslinje i området.  

 
• Gång- och cykelanslutningen till området kan inte lösas inom planen men förslag på 

förbättrade möjligheter bör föreslås. 
• GC-väg bör anordnas från busshållplatsen till planområdet. 
• Skapa möjlighet för gående och cyklister att röra sig inom området. 
• En lämplig ridväg ska säkerställas så att Karlstads ridklubb även i fortsättningen har 

tillgång till sina ridleder österut.  
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Förslag 

Sammanfattning 

 
• Flexibelt och grönt är ledord för planen. 

 
• Flexibiliteten ska vara stor avseende fastigheternas storlek. 
 
• Vegetation ska sparas i området. 
 
• Utrymmeskrävande, tung och störande industri lokaliseras i norra delen av området. 

 
• Störande verksamheter ska undvikas i västra och östra delen. 
 
• Den södra delen som exponeras mot E18 kommer att omfattas av speciella 

utformningskrav vad gäller bland annat byggnaders placering på tomten och skyltning. 
 
• Planområdet ska kunna exploateras i etapper enligt avsnitt nedan. 

 
• Dagvatten ska tas omhand lokalt i grönstråk och dagvattendammar. 
 
• Hänsyn ska tas till de kulturhistoriska lämningar som finns i området. 

 
• Längs med E18 ska det sparas en zon med befintliga träd. 

 
• Masshanteringsstationen behöver justeras för att möjliggöra infart.    

 

 

Illustration av hela området sett från söder. 
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Området kan byggas i etapper 

Efterfrågan på mark för verksamheter är för närvarande stor (april 2011) vilket innebär att när 
detaljplanen för Bråtebäckens verksamhetsområde väl har vunnit laga kraft kan hela området 
komma att exploateras på en gång. Men om det visar sig att behovet då inte är detsamma, kan 
området exploateras etappvis enligt följande: 
 
I första skedet behöver den masshanteringsstation som finns i områdets västra del antingen 
minska den arrenderade ytan eller vridas från sin nuvarande nord-sydliga utsträckning till att 
ligga öst-västligt i områdets nordvästra hörn. Befintlig tillfart till masshanteringen, med 
tillhörande våg och byggnad, ska om möjligt vara kvar i nuvarande läge. 
Exploatering i denna första etapp sker fram till det första tvärgående grönstråket som även 
sammanfaller med en högpunkt i området. Fastigheterna i denna del av området kan därmed 
anslutas till avloppsnätet med självfall. Lokalgatan blir i detta första skede en återvändsgata.  
 
Etapp två innebär att gatan förlängs och området exploateras till sin gräns i öster. 
En eller två pumpstationer för spillvatten byggs beroende på utbyggnadstakt. 
  
I etapp tre byggs gatan klar så att den går runt hela området och den nordöstra delen 
exploateras. (se även bilagan ”Förslag till ändrad omfattning och utformning av planområdet 
efter samråd av planprogram”). 

 

Tillfart  

Tillfart till området sker via Alstersmotet på befintlig väg som leder till 
masshanteringsstationen och vidare till bergtäkten med blivande asfaltverk.  
Entré till Bråtebäckens verksamhetsområde placeras strax söder om nuvarande infart till 
masshanteringsstationen, i den norra delen av området med höga naturvärden som benämns 
område A under rubriken Naturvården. Endast en mindre del av området behöver därmed tas i 
anspråk och hällmarkskogen kan bevaras. Genom att komplettera skogspartiet med en damm 
för omhändertagande av dagvatten skapas en grön port till området. Entrén blir på så vis en 
symbol för områdets gröna profil. 
 

Eventuellt etappindelning vid höjdrygg. 
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Trädrad 

Bråtebäcken blir det första mötet med Karlstad stad då man kommer österifrån på E18, vilket 
ställer vissa krav på utformningen av områdets södra delar.  
Området längs med E18, från vägkant och femtio meter in i området, utgör en skyddszon mot 
transporter av farligt gods på E18 och ska därför inte bebyggas. De träd som finns i denna zon 
ska bevaras, dock gallras lägre vegetation för att ge ett prydligare intryck och så att 
verksamheterna syns genom en grön transparent ridå.    
Vegetationszonen som även ska användas för lokalt omhändertagande av dagvatten är 
dessutom viktig för att skapa en grön profil för området.  

Gröna stråk och lokalt omhändertagande av dagvatten 

 

 
 

Dagvattenavrinning mot grönstråk och infiltrationsdammar. 

 
Befintlig vegetation ska bevaras i vissa delar inom området. Förutom hällmarksskogen i 
sydvästra hörnet och skyddszonen längs E18 ska dessutom tvärgående gröna stråk sparas. 
Dessa placeras där det finns kulturhistoriskt värdefulla lämningar som ska bevaras och 
skyddas. Stråken går i nord sydlig riktning och delar in området i fyra rum vilket bidrar till att 
öka orienterbarheten. De utgör samtidigt en del av systemet för dagvattenhantering 
tillsammans med infiltrationsdammarna i områdets lågpunkter. Parallellt med områdets gator 
ska det finnas ett dike och en rad nyplanterade träd som också är en del av 
dagvattenhanteringen. Den bevarade och nya vegetationen gör Bråtebäcken till ett grönt 
område såväl ur estetisk som ur ekologisk synvinkel. 

Exempel på bevarad trädrad längs E18 vid avfarten norrplan, Örebro 
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Gator 

Gatumark är 22 meter bred, där elva meter är asfalterad körbana för biltrafik, fem meter dike,  
tre meter grönyta med trädplantering och tre meter är avsedd för cykelbana. Om det senare 
uppstår behov av bredare gator för tex busshållplats, kan del av diket tas i anspråk och 
eventuellt kulverteras bitvis. Inom kvartersmarken ska sex meter på vardera sidan om gatan 
vara prickmark och får därmed inte bebyggas, dock kan det vara möjligt att anlägga parkering 
inom prickmarken. 

 
Sektion genom lokalgatan. 

 
Gatunätet byggs i första skedet från infarten i väster till ett läge mellan första och andra 
tvärgående grönstråken. Därefter kan det byggas vidare, antingen i sin helhet ända bort i den 
östra delen eller att bara den norra alternativt södra gatan byggs med en vändplan i öster.  
 
 
 
 

Lokalt omhändertagande av dagvatten kan även ske på kvartersmark. 
Istället för enbart asfalterade ytor kan armerat gräs användas på tex parkeringar. Exempel ovan: biogasdepå vid Norrplansmotet i Örebro.   
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Efterfrågan på fastighetsstorlek och typ av verksamhet styr om det är den norra eller södra 
delen som exploateras först. På sikt kan det eventuellt visa sig vara lämpligt att kunna nå 
området även från öster via Skattkärrsmotet. 

Modellskiss över del av området sett från väster med E18 i högerkanten. 

 

Gång-, cykel- och ridvägar 

Planområdet ligger inte i anslutning till något prioriterat gång- och cykelstråk, men en 
framtida uppgradering av stadens cykelnät med genare kopplingar via Välsviken förväntas. 
Den befintliga vägen som följer järnvägen från Välsvikens hpl till Alsters herrgård bör snarast 
uppgraderas avseende ytskikt och belysning. Anslutningen för gc-trafikanter från 
industriområdet och Karlstads ridklubb till busshållplatsen vid Alstersmotet i sydväst måste 
tillgodoses i det första stadiet för att underlätta resor till området med kollektivtrafik. Befintlig 
gc-väg, som kommer från Alster och går via Alstersmotet över E18, tar plötsligt slut på norra 
sidan. Denna måste förlängas och förses med belysning åtminstone fram till avtagsvägen mot 
Karlstads ridklubb för att erhålla en säker och trygg trafikmiljö för ridklubbens medlemmar 
och besökare.  Det finns vissa planer på att anlägga en rastplats vid Alstersälven, där 
”Fröding-stenen” finns. Om man i det sammanhanget även anlägger en gc-väg med bro över 
älven, förbättras möjligheterna avsevärt att ta sig med cykel till Bråtebäcken och Karlstads 
ridklubb på norra sidan av E18. 

 
                    Nya vägar i planområdet 
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Inom området ska det finnas en cykelbana parallellt med biltafiken, men separerad med 
dike/plantering. Eventuellt kan cykelvägen fortsätta genom skogen i områdets östra del och 
ansluta till befintlig väg så att man där kan cykla till Skattskärrsmotet vilket underlättar 
väsentligt för cyklister från Skattkärr. Denna anslutning ska då utföras på naturens villkor. 
 
 

Kollektivtrafik 

Det finns inte några planer på att dra någon busslinje in i området, däremot finns det en 
busshållplats vid Alstersmotet, söder om E18, vilken trafikeras av Värmlandstrafiks buss 501. 
Från busshållplatsen finns det möjlighet för gc-trafikanter att ta sig över E18, men norr om 
E18 måste vägen fram till verksamhetsområdet kompletteras för att en säker trafikmiljö ska 
uppnås. Avståndet från busshållplatsen till verksamhetsområdet är 800 – 1000 m vilket får 
anses vara i längsta laget för att uppmuntra till pendling med kollektivtrafik. En möjlighet är 
att skapa en busshållplats mellan Alster och Busterud längs Skattkärrsvägen och där anlägga 
en ny bro för gång- och cykeltrafik över E18. 
 
 

Vatten, spillvatten och avlopp 

VA-nätet placeras i anslutning till det ringmatade gatunätet. Gator ska inte placeras i 
höjdpunkter och ledningsservitut placeras företrädesvis på gatumark. 
 
Vatten 
Det finns ledig kapacitet i befintligt nät för att inledningsvis förse området med vatten så 
länge som det inte är oerhört vattenintensiva verksamheter som etablerar sig. Men om det 
beslutas att bygga nya ledningar längs med järnvägen från Välsviken till Skattkärr kommer 
det även att innebära ny vattenledning. 
 
Spillvatten 
Möjligheten att ansluta fler abonnenter på befintliga spillvattenledningar är ytterst begränsade.  
En långsiktig lösning är att omgående börja planera för nya ledningar parallellt med 
järnvägen, österut från Välsviken. När sådana ledningar skulle kunna vara framdragna är i 
dagsläget omöjligt att säga. En temporär lösning kan då vara en tillfällig enskild anläggning 
som sedan kan återanvändas på annan plats. Enskild anläggning, som i första hand avser 
sanitärt avlopp, kan utgöras av slutna tankar om det rör sig om låg förbrukning eller 
trekammarbrunnar med infiltration om det är några få abonnenter med normal förbrukning. 
Om området exploateras snabbt med flera och/eller mer vattenintensiva abonnenter kan ett 
tillfälligt mobilt reningsverk installeras fram tills att det kommunala spillvattensystemet är 
färdigbyggt.  
Det kan finnas möjlighet att ansluta några abonnenter till nuvarande spillvattensystem med 
hjälp av ett utjämningsmagasin typ "äggformade" betongrör med stor dimension via en 
flödesreglering. Regleringen kan ske med pump som styrs via befintligt system. Bråtebäckens 
spillvatten släpps då inte på befintligt system för än plats finns t ex nattetid. Vidare utredning 
krävs för att avgöra om det är möjligt. 
Inom något år kommer man att påbörja dagvattenseparering i Skattkärr, vilket då frigör 
kapacitet i spillvattennätet. 
Den västra delen av Bråtebäcken kan byggas med självfall, medan den östra delen kommer att 
kräva en eller flera pumpstationer, beroende på utbyggnadstakt. 
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Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) med öppna dagvattenlösningar som t ex diken 
och utjämningsdammar ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Infiltration ska ske i 
området på ett sådant sätt att hydrologin i närliggande värdefulla naturområden inte påverkas 
negativt. Alstersälven kommer att vara recipient i väster och Råbäcken i öster. 
 
 
 

Fastighetsstorlek  

Ett av ledorden för området är flexibilitet vilket återspeglas på möjligheterna att forma olika 
storlekar på fastigheterna. I området kommer man att kunna köpa tomter per m2, från cirka 
3000 m2 upp till 30000 m2 med olika tomtdjup, från cirka 60 meter upp till 150 meter. En 
begränsande faktor, förutom E18 och det lokala gatunätet, är de gröna stråk som är låsta i sina 
lägen pga de kulturhistoriska lämningarna. 

Illustration som visar exempel på exploatering med varierande tomtstorlekar. 
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Särskilda utformningskrav 
Bråtebäcken ligger i ett strategiskt läge vid Karlstads östra infart och är det första mötet med 
den urbana miljön i kommunen efter att men passerat skogs- och jordbruksmark. Den södra 
delen, mellan E18 och den södra lokalgatan, kommer att vara väl synligt för trafikanter på 
E18 med ett bra skyltläge för de verksamheter som vill och har behov av att exponeras. Men 
det innebär samtidigt att det kommer att ställas högre krav på utformning genom regleringar 
avseende t.ex. skyltning, placering av byggrätt, byggnadshöjder och den yttre miljön mm.  
I samband med att detaljplanen tas fram kommer det att göras ett gestaltningsprogram för 
området med fokus framför allt just på denna del. I detaljplanens bestämmelser och 
beskrivning ska det tydligt framgå vad som gäller, direkt eller indirekt med hänvisning till 
gestaltningsprogrammet så att det går att följa upp i bygglovskedet. Även inom resten av 
området ska det finnas vissa krav på utformning för att skapa en enhetlighet och identitet. 
Nedan följer några exempel på hur olika utformningar kan stärka intrycket av ett välordnat, 
grönt och mer urbant område som gynnar både Bråtebäcken och staden i sig. Åtgärderna skall 
vara enkla och kostnadseffektiva och inte hindra en relativt fri etablering i området.  

• Trädrad – Som nämnts ovan ska en transparent trädzon sparas och gallras längs 
motorvägen vilket bildar en grön fasad för området mot E18, utan att stänga den ute. 
Verksamheterna exponeras mellan träden som bidrar till ”den goda gröna staden” och 
skapar en mjuk övergång till den urbana miljön.  

• Skyltpelare – Ett gestaltningsprogram kommer att ange riktlinjer för hur man ska 
skylta i området. Skyltpelare uppförs i trädzonen längs E18 och på dessa ska alla 
företag i området erbjudas möjlighet att skylta enligt vissa givna förutsättningar. 
Fastigheterna längs E18 och skyltpelarna kommer att vara förhållandevis hårt styrda 
avseende skyltars utformning och placering medan större frihet kan tillåtas inne i 
området.  

 
• Byggnaders placering och gestaltning – Genom att byggnaderna placeras i eller nära 

fastighetsgränsen mot söder uppnår man en känsla av att verksamheterna vänder sig 
mot motorvägen istället för in mot området. Om man dessutom medvetet gestaltar 
byggnaderna för att undvika känslan av baksida kan det bidra till ett positivt första 
möte med staden.  

• Staket – Många verksamheter kommer troligen att vilja hägna in sin fastighet och det 
kan göras på olika sätt, men i den södra fastighetsgränsen är det viktigt att inhägnader 
utformas på ett sätt som ger området en samlad front mot E18. Även om avsikten är att 
de mer störande verksamheterna ska placeras längre in i området kan det vara lämpligt 
att det finns någon form av insynsskydd för att dölja viss oreda. En standardisering av 
avskärmningar kommer därför att inarbetas i gestaltningsprogrammet. 
 
 
 

 
 
 
Detta är förslag på utformning, det vill säga att nya idéer välkomnas samt att flera krav kan ge 
bättre underlag för en trevligare Entré till Karlstad stad. 

Exempel på hur skyltningen till området kan lösas, där verksamheterna tillåts skylta på gemensamma skyltningspelare längs E18.  

Ett gemensamt staket ger området en enhetlighet även om verksamheterna skiljer sig åt.  
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Konsekvenser 
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 
om ett program eller en detaljplan medger en användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt andra stycket, 
samma lag och paragraf, anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap. 6-8 samt 11-18 
§§ ska tillämpas om programmet eller planens genomförande antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas. Syftet med MKB:n är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra samt att möjliggöra 
en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön. 
 
Ställningstagande om MKB 
Med utgångspunkt från den behovsbedömning som stadsbyggnadsförvaltningen gjort under 
juni 2011 i samråd med andra berörda kommunala enheter och Länsstyrelsen gör kommunen 
den bedömningen att ett genomförande av detaljplan för ”Industriområde Bråtebäcken” ej 
medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 6:11-16-18 
bedöms därmed inte behöva göras. 
 

Nuläge 
Området har sedan länge varit utpekat i ÖP som ett framtida verksamhetsområde och är nu 
uppgraderat till högsta prioritet eftersom planberedskapen är låg i förhållande till efterfrågan 
avseende mark för industriverksamhet . Befintliga verksamheter som påverkar planeringen är 
en masshanteringsstation inom området och en bergtäkt med blivande asfaltverk strax norr om 
området. Dessutom bör hänsyn tas till det rörliga friluftslivet och inte minst till Karlstads 
Ridklubb som har ridvägar i planområdets närhet. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet kan beskrivas som ett framskridet nuläge. Det vill säga utvecklingen som sker 
i området om det inte görs en detaljplan.  
Utan detaljplan finns risk att Bråtebäcken exploateras endast i vissa delar och att man inte ser 
till helheten, vilket kan försvåra ett optimalt utnyttjande av området i framtiden. Delar av 
området kan bli avskärmade och viktiga kopplingar eller trafikstråk kan blockeras. Ett 
nollalternativ får ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.  
Tillgängligheten till planområdet har underlättats betydligt genom ombyggnaden av E18 då 
Alsters- och Skattkärrsmoten tillkom 2009. Om inte Bråtebäcken exploateras utnyttjas inte de 
investeringar som gjorts i dessa trafikplatser på ett optimalt sätt. 
 

Markanvändning 
Den enda verksamheten inom området är masshanteringsstationen som NCC Roads AB 
bedriver på mark som arrenderas av kommunen. En mindre yta i östra delen är åkermark, men 
för övrigt består området av skog. 
Karlstads kommun äger den övervägande delen av planområdet, men en relativt stor del i den 
norra delen av området är privatägd. 
Några kulturhistoriskt intressanta lämningar som finns inom området kommer att skyddas och 
begränsar därmed markanvändningen. 
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Transporter 
De verksamheter som finns inom och i områdets närhet alstrar relativt få men tunga 
transporter. Till och från Karlstads Ridklubb sker transporter med hästsläp och lastbilar. Se 
även ”Säkerhet” nedan. Industriområde Bråtebäcken kommer att innebära en ökning av 
antalet trafikrörelser, men påverkan på miljön bedöms vara liten. Denna lokalisering av ett 
industriområde anses vara idealiskt ur transportsynpunkt med sin närhet till E18 och att det 
ligger i stadens utkant och därmed inte utgör någon belastning på stadsmiljön. 
 

Buller 
En avsikt med att verksamhetsområdet lokaliseras till just Bråtebäcken är att man här kan 
placera störande och utrymmeskrävande industriverksamhet med relativt liten påverkan på 
omgivningen. Naturvårdsverkets riktlinjer för industri ska följas och därmed bedöms inte 
någon olägenhet uppstå för närboende. 
 

Utsläpp till mark och grundvatten 
Dagvatten ska tas omhand lokalt inom området och bedöms inte påverka omgivningen. 
 

Hälsa 
Etablering av industriområde Bråtebäcken anses inte påverka människors hälsa. 
 

Trygghet 
Gång- och cykelvägar till området saknas eller är dåligt utbyggda. Genomförandet av 
industriområde Bråtebäcken skapar ett bättre underlag och därmed också argument för att 
dessa förbättras avsevärt avseende framkomlighet, säkerhet och trygghet. 
  
Säkerhet 
E18 är trafikled för farligt gods och verksamheter med hög persontäthet lokaliseras därför 
lämpligen i områdets norra del, vilket kommer att beaktas vid upprättande av detaljplan.  
De tunga transporterna med massor, bergkross och asfalt i kombination med trafik i samband 
med ridverksamheten, tillsammans med den trafik som tillkommer med de nya 
verksamheterna, kräver åtgärder för att minimera riskerna i trafiksäkerheten.  
 

Landskapsbild, friluftsliv och naturvård 
Att landskapsbilden påverkas är oundvikligt när ett industriområde etableras i ett 
skogsområde. Zoner med befintlig vegetation kommer dock att sparas, dels längs med E18 
och dels några tvärgående stråk i området. 
De ridvägar som finns i omgivningen ska beaktas vid den fortsatta planeringen. 
Ny tillfartsväg från väster berör en mindre del av ett område med hällmarksskog, i övrigt 
påverkas inte några naturvårdsintressen. 
 
Kulturmiljö 
En arkeologisk undersökning har genomförts och ett antal kulturhistoriskt värdefulla 
lämningar har påträffats. Vissa är så placerade att de har styrt planområdets utsträckning, men 
andra som ligger inom området ska skyddas och måste beaktas vid upprättande av detaljplan. 
 
 
 
 


