
 
Planprogram för Industriområde Bråtebäcken Samrådsredogörelse 1 

 

Samrådsredogörelse 

Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur planarbetet har bedrivits 
Förslag till planprogram för Industriområde Bråtebäcken har tagits fram i en för-
valtningssammansatt projektgrupp. Programmet har varit på samråd under tiden 
2011-08-31 – 2011-09-22. Det har skickats till kommunala och statliga remissin-
stanser samt till fastighetsägare som berörs av förslaget. Programmet har dessutom 
funnits tillgängligt för allmänheten på stadsbyggnadsförvaltningen, stadsbiblioteket 
och på kommunens hemsida. 

Ett möte hölls den 15 september 2011 med representanter för berörda fastigheter 
öster om planområdet och ett den 10 oktober med representanter för Karlstads rid-
klubb KRK. 

Under samrådstiden har yttranden med synpunkter inkommit enligt nedanstående. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kommenterar synpunkterna i kursiv stil. 

Sammanfattning 
Planprogrammets syfte är att i ett tidigt skede belysa hur området kan exploateras 
samt ange utgångspunkter och principer för kommande detaljplan(er).  

De synpunkter som kommit in berör framför allt hur de fastigheter som är belägna 
strax öster om planområdet kommer att påverkas av områdets utsträckning i öster 
och den planerade anslutningsvägen mot Skattkärrsmotet. Ungefär en femtedel av 
planområdet ägs dessutom av en av dessa privata fastighetsägare. Många synpunk-
ter berör den verksamhet som Karlstads ridklubb bedriver strax väster om området. 
Närheten till befintliga ridstigar i omgivande terräng kan innebära störningar som 
medför risker för ridekipage och trafiksäkerheten på anslutningsvägar till Alsters-
motet är viktiga punkter för en klubb som bedriver en omfattande ungdomsverk-
samhet.  

Argumenten mot att bygga i området bedöms inte så starka att de motiverar att om-
rådet inte bebyggs. Vid utformningen av området måste man dock ta hänsyn till 
boendemiljön och ridverksamheten enligt ovan. 

Programmet har reviderats enligt synpunkter som kommit in under samrådet.   

Kvarstående synpunkter 

Karlstads ridklubb anser att ingen verksamhet bör etableras väster om vägen upp till 
mc-gården. Detta har inte tillgodosetts, men viss anpassning har gjorts.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kräver att det ska finnas en belyst väg ända fram till 
KRK. Den delsträcka av vägen som bara leder till KRK påverkas inte av exploatering-
en och kravet är därmed inte relevant i sammanhanget. 

Länsstyrelsen anser att etableringen kan innebära betydande miljöpåverkan och att 
en MKB därför ska upprättas. Den behovsbedömning som gjorts resulterade i mot-
satsen och därmed är synpunkten inte tillgodosedd.  
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Ställningstagande 
Med de ändringar som gjorts i programmet efter samrådet menar stadsbyggnads-
förvaltningen att programmet kan läggas till grund för fortsatt detaljplanearbete. 
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 respek-
tera natur- och fritidsintressen och framför allt av hänsyn till den verksamhet som 
bedrivs av Karlstads ridklubb KRK. Istället har området utökats norrut. Illustratio-
nerna i planprogrammet har inte ändrats, men i det fortsatta arbetet kommer detalj-
planen att omfatta detta anpassade område. 

 
 

   
 

Förslag till ändrad omfattning och utformning av planområdet efter samråd 

 

 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Samtliga 
yttranden återges i sin helhet och 

kommenteras 
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Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen efterlyser fördjupad beskrivning av naturmiljön och eventuella före-
komster av skyddade arter. Området hyser inga av Länsstyrelsen kända naturvär-
den. Trots detta och att området tycks bestå av olikåldrig produktionsskog bör 
kommunen göra en översiktlig inventering utifrån de arter som finns upptagna i 
artskyddsförordningen båda bilagor. Inventeringen bör utgöra en grund till det fort-
satta planeringsarbetet. 

Behovet av planlagd mark för industri är mycket stort och det aktuella området 
har sedan tidigare pekats ut i ÖP som lämpligt för detta ändamål. Komplette-
rande inventering har gjorts under oktober 2011 och av den rapport som Tek-
nik- och fastighetsförvaltningen Natur- och parkenheten har sammanställt 
framgår att det inte finns några naturvärden i områden som hindrar exploate-
ringen. 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen konstaterar att det nu föreslagna planområdet kan rymmer ett antal 
kända fornlämningar. Det är Länsstyrelsens mening att den föreslagna utformning-
en av planområdet, där befintliga fornlämningar bevaras i naturmark inte innebär 
ett bevarande av fornlämningarna i den miljö de tillkommit i. Länsstyrelsen avser 
därför besluta om en arkeologisk förundersökning. Syftet med denna undersökning 
är att studera de två kända stensättningarna som påträffades vid kulturmiljöutred-
ningen och att avgöra behov av en särskild undersökning inför borttagandet av 
dem. Kostnader för dessa undersökningar åläggs kommunen. 

Om detta innebär att fornlämningarna kommer att flyttas är de tvärgående grö-
na stråken inte låsta i sina lägen utan kan placeras och utformas annorlunda i 
det fortsatta arbetet.  

 

Trafikflöden 

Länsstyrelsen förutsätter att det fortsatta planarbetet kommer att innehålla beskriv-
ning av trafikflöden. Särskilt rekommenderar Länsstyrelsen att den tillkommande 
bebyggelsens anslutning till Skattkärrsmotet beskrivs. Vidare menar Länsstyrelsen 
att trafikflöden från befintliga verksamheter i området bör ingå i underlaget.  

De trafikflöden som alstras av befintliga verksamheter, Karlstads ridklubb och 
NCC Roads AB (masshanteringen och bergtäkten) ska kontrolleras och beskri-
vas i det fortsatta arbetet. Av hänsyn till synpunkter som lämnats av de boende 
öster om programområdet kommer inte den tänkta anslutningen till Skattkärrs-
motet att finnas med i det fortsatta planarbetet. 

 

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsen kan i dagsläget inte bedöma om förändrande tillstånd behövs för 
masshanteringsstationen, men inför samrådsskedet bör detta beskrivas.  

För att det ska vara möjligt att komma till industriområdet från väster kommer 
de ytor som NCC Roads AB disponerar för masshantering att omdisponeras till 
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viss del och arrendeavtal justeras. I samband med detta kontrolleras om det 
även påverkar något tillstånd. 

 

Behovsbedömningen 

Länsstyrelsen delar bedömningen om att denna typ av etablering kan komma att 
medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas. 

Den behovsbedömning som stadsbyggnadsförvaltningen gjort resulterade i be-
dömningen att en MKB inte behövs. Den uppfattningen vidhålles och avsnittet 
”Konsekvenser” kompletteras med detta ställningstagandet.  

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den planerade etableringen av industritomter. 
Med utgångspunkt i planområdets läge, välkomnar Länsstyrelsen de gestaltnings-
principer som diskuteras i planprogrammet. Dessa principer bör vid ett antagande 
av detaljplan för området komma till uttryck i planbestämmelser. 

Vidare anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att göra en sammanhängande detalj-
plan för området, för att gestaltningsfrågor, trafikflöden och andra övergripande 
frågor ska hanteras i ett sammanhang.  

Ingen kommentar 

 

Kommunala remissinstanser 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Inga synpunkter 

Miljönämnden  

Tillfart skall enligt programmet ske via Alstersmotet. I samband med områdets suc-
cessiva utbyggnad skall man även kunna förlänga gatunätet i området åt öster och 
på sikt anlägga en bil- och bussgata med anslutning till Skattkärrsmotet. Man bör 
då även beakta detta med risken för störningar vid val av en lösning med in- och ut-
fart till området från öster. Verksamheter kan komma att etableras som inte är an-
mälnings- eller tillståndspliktiga men som ändå kan orsaka störningar från t ex  
tunga transporter genom att de är transportintensiva, speciellt om det sker transpor-
ter nattetid.   

Av hänsyn till de boende i fastigheterna öster om området revideras planområ-
dets utsträckning så att det inte sträcker sig så långt österut och den tänkta an-
slutningsvägen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det fortsatta 
planarbetet. 

Planprogrammet anger ett förslag på en temporär lösning i spillvattenfrågan som 
innebär enskild anläggning tills man löst spillvattenfrågan med en långsiktig lös-
ning. Det är oklart vad som avses med lösning typ enskild anläggning. Menas det 
lösningar för sanitärt vatten och/eller lösningar avseende industri- och processvat-
ten? Vad som avses bör förtydligas.  

Planprogrammet förtydligas under avsnittet ”Förslag/Vatten, spillvatten och 
avlopp” 

 
Möjligheten att kunna ta sig till och från områdets arbetsplatser med t ex buss ska 
enligt programmet kunna ske med hjälp av Värmlandstrafiks busslinjer. Vartefter 
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områdets utvecklas med verksamheter bör man tidigt se över möjligheterna att för-
bättra kommunikationen med busstrafik.   

Det är naturligtvis önskvärt att man på sikt kan köra en busslinje igenom indu-
striområdet. Inledningsvis är det dock mera realistiskt att Värmlandstrafiks lin-
je 501 som passerar på Skattkärrsvägen söder om E18 kan användas, helst då i 
kombination med en ny gc-bro över motorvägen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

För Barn- och ungdomsförvaltningen är det väsentligt att de uppställda planförut-
sättningarna vad avser buller inte överskrids så att störande buller påverkar plane-
rad förskola söder om E18. 

Det minsta avståndet mellan byggrätten för förskolan och kanten på den när-
maste fastigheten i industriområdet är 200 meter och där emellan finns E18. Ef-
tersom man klarar kraven på buller från E18 bör man rimligen även klara bul-
ler från industriområdet. En bestämmelse som säkerställer detta bör införas i 
detaljplanen.  

 

Det är också viktigt att befintliga ridvägar i området inte påverkas negativt så att 
ungdomars möjlighet till friluftsliv och träning försämras. 

Det finns inte några ridvägar inom området som Karlstads ridklubb har nytt-
janderätt till. Däremot ska hänsyn tas till ridverksamheten när det gäller indu-
striområdets utsträckning och utformning i de västra och nordvästra delarna. 
Det bör finnas en viss buffertzon för att kunna bibehålla en upplevelse av att 
vistas i naturen. En dialog förs med ridklubben för att lösa detta på lämpligt 
sätt. Detta kan innebära att vissa bestämmelser avseende störningar införs i de-
taljplanens västra del.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Det planerade industriområdet angränsar till Karlstads Ridklubbs (KRK) fastigheter 
och verksamhetsområde. Vid etableringen av bergtäkten och masshanteringsstation 
har redan föreningens verksamhet blivit påverkad. Vid en nyetablering av det plane-
rade industriområdet Bråtebäcken kommer föreningen att bli ytterligare påverkad. 
Kultur och fritidsförvaltningen är oroliga över att KRK helt stängs in och isoleras 
med sin verksamhet. Vid ett godkännande av etableringen måste största hänsyn tas 
till KRK. 

Ridstigar finns inte markerade. De måste tydligt anges för att se i vilken utsträck-
ning de berörs. Även om ridstigarna ligger utanför det planerade området kan 
KRK:s verksamhet beröras av höga ljud/buller. Att lokalisera tung och störande in-
dustri i norra delen av området förstärker problematiken ytterligare. Det är svårt att 
överblicka vilka konsekvenser ett ökat ljud/buller får för KRK:s verksamhet. Kost-
naden för flyttning av ridstigarna måste ingå i exploateringen och inte läggas på 
KRK eller Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Planprogrammet kompletteras med en karta som visar de aktuella ridstigarna. 
Dessa kommer sannolikt inte att påverkas direkt, men kan på något ställe kom-
ma relativt nära industriområdet. Om så blir fallet ska ridstigarna åtgärdas  på 
sådant sätt att ridklubben och dess verksamhet inte påverkas negativt. En dia-
log förs med Karlstads ridklubb för att lösa detta på ett för alla lämpligt sätt. 
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Det finns endast en infart via Alstermotet till området som kommer att få en högre 
belastning än idag. Många barn- och ungdomar måste på ett säkert sätt kunna ta sig 
till och från KRK. Idag slutar G/C vägen på norra sidan om Alstermotet. En för-
längning av G/C vägen är ett måste. För att barn och ungdomar på ett trafiksäkert 
och tryggt sätt ska ta sig till KRK krävs även en belyst G/C väg ända fram till KRK. 

Trafiksäkerheten på vägen till området ska förbättras. Cykelbana byggs vidare 
från Alstersmotet längs den gemensamma vägsträckan och kompletteras med 
belysning längs vägen till busshållplatsen. Detta förtydligas i planprogrammet 
under ”Förslag/Gång- cykel- och ridvägar”. Kravet att det ska finnas en belyst 
gc-väg ända fram till KRK kommer inte att tillgodoses inom detta projekt då 
den sista delen av vägen, som bara används av KRK, inte påverkas av exploate-
ringen. 

 

Förslag på förbättrad gång- och cykel anslutning från centrum till området är viktigt 
då nuvarande sträckning är lång och krokig och inte inbjuder till frekvent användan-
de. 

Planprogrammet innehåller förslag på bro för gång- och cykeltrafik dels över 
Alstersälven, vid Frödingstenen och dels över E18 i samband med en ny buss-
hållplats som båda innebär förbättrade kommunikationer. 

 

Med föreslagen gatuplanering inom industriområdet kommer byggnaderna längst 
söderut att få baksidan mot E18. Det är viktigt att gestaltningsprogrammet utformas 
på ett bra sätt för att undvika känslan av att industriområdet uppvisar en baksida 
mot E18. Gestaltningsprogrammet måste prioriteras i planarbetet för att göra områ-
det representativt och ge ett positivt intryck till en trevig entré till Karlstad. 1 pro-
centregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas för att öka värdet av området 
ytterligare. Planarbetet måste överväga de praktiska fördelarna med föreslagen ga-
tuplanering till att den sydligaste av vägarna i väst-östlig riktning placeras närmast 
E18 för att säkerställa att området vänder en framsida mot E18. 

Att placera den södra lokalgatan närmast E18 och bara bygga på en sida av 
gatan är förmodligen inte ekonomiskt försvarbart. Som framgår av programmet 
kommer det att ställas särskilda utformningskrav, framför allt på de fastigheter 
som ligger närmast E18. Att detta efterlevs i bygglovskedet bör säkerställas ge-
nom att införa en bindande koppling mellan detaljplanen och gestaltningspro-
grammet. Planprogrammet kompletteras under ”Särskilda utformningskrav”. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

På sida 8 och 12 står det att det finns markerade leder inom område B, det finns inga 
markerade leder inom område B. Frödingleden som är markerad finns väster om plan-
området och påverkas inte av industriområdet. Däremot så finns det flera stigar i om-
rådet. Ridskolan och privatryttare nyttjar skogen väster och norr om masshanterings-
tationen samt en stig som går intill vattenledningen mot Skattkärr. De ridvägar som 
finns anlagda i och intill området ska inte påverkas av de nya verksamheterna. 

Karlstads ridklubb har inte nyttjanderätt till några ridvägar inom planområdet 
och de använder inte längre den ridväg som följer va-ledningarna i områdets 
norra kant sedan den nya vägen till bergtäkten anlades. Naturupplevelsen kan 
komma att påverkas av att industriverksamhet etableras i närheten av vissa de-
lar av ridvägarna. Hänsyn tas till detta vid utformningen av den nordvästra de-
len av området och eventuellt kan det bli aktuellt att ändra sträckningen för nå-
gon mindre del av ridvägen. 
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Öppna LOD-lösningar är att föredra framför kulverterade lösningar inom industriom-
rådet. Då öppna vattenmiljöer kan fungera som vandringsmiljöer och rastplatser för 
småvilt, fåglar och groddjur. 

Detta överensstämmer helt med intentionerna i planprogrammet. 

 

Vid framdragning av en väg inom område A, ska stor hänsyn tas till omgivande natur 
och dess värden. Inga tillfälliga upplag får ske inom område A eller inom ytor som 
markeras som naturmark i plan. 

Planprogrammet kompletteras under ”Nulägesbeskrivning och ställ-
ningstaganden/Naturvård”. Detta bör även beskrivas i detaljplanens ge-
nomförandebeskrivning. 

 

Den västra delen av industriområdet bör exploateras med försiktighet, med hänsyn till 
friluftslivet och ridskoleverksamheten, men också till de naturvärden som finns an-
gränsande i område B. Med fördel placeras mindre störande verksamheter här. Bra 
om det finns en buffertzon som skydd mellan industriområdet och område B. 

Se kommentarer ovan under Barn- och ungdom respektive Teknik- och 
fastighetsnämnden. 

 

Yttranden från övriga 

Yvonne Liljekvist m fl 

Från: 

Britta och Hans Götbrink, Busterud 1:9 

Anders Svensson och Jessica Welin, Busterud 1:37 

Agneta och Krister Svensson, Busterud 1:11  

Birgitta Wihlstrand, Busterud 1:143 

Yvonne Liljekvist, Annika Ljungh  

 

Gällande planer 

Ett stort arbete har lagts ner från oss boende i området, gällande samråd kring det 
pågående översiktsplanearbetet. I en inlaga från augusti 2010 gav vi våra synpunk-
ter på placering och utformning av Bråtebäckens industriområde. Vid ett möte den 
15 september 2011 (med anledning av samråd kring planprogrammet för Bråte-
bäcken) blev vi varse att våra förslag inte funnits som underlag i planprogramsar-
betet. Vi bilägger därför nämnda inlaga till detta dokument: 

Synpunkter Översiktsplan 2010  

angående utbredningen av Bråtebäckens verksamhetsområde 

Det i översiktsplanen redovisade verksamhetsområdet Bråtebäcken sträcker 
sig österut ända fram till den öppna marken vid Busteruds Gård. Vi vill ab-
solut inte ha direktkontakt mellan vår närmiljö och ett industriområde, sär-
skilt inte då Bråtebäcken enligt planen är avsett för "störande verksamhe-
ter". I översiktsplanen från 1997 var området Bråtebäcken mindre, sträckte 



8 Samrådsredogörelse 
 

Planprogram för Industriområde Bråtebäcken 
 

sig inte lika nära de bostadshus som finns i Busterud på norra sidan av 
E18 och angavs endast som "område för industri och arbetsplatser". 

I översiktsplanen anges inte hur området Bråtebäcken är tänkt att användas 
eller vilken sorts störande verksamheter det kan röra sig om. Varken i pla-
nen eller i den tillhörande MKB:n nämns att bostäder finns i närheten av 
Bråtebäcken eller vilken hänsyn som krävs till dessa bostäder. Risken för att 
norra Busterud som boendemiljö negligeras i fortsatt planering är därmed 
stor. 

Det i översiktsplanen redovisade stadsutvecklingsområdet Busterud (på 
E18:s södra sida) hör historiskt och landskapsmässigt ihop med Busteruds 
Gård och dess omgivningar (på E18:s norra sida). Bebyggelsen norr om 
E18 respektive det planerade stadsutvecklingsområdet ligger i samma 
öppna landskapsrum och har ett tydligt samband, vilket även märks på 
namnsättningen. 

Vi anser att planen måste säkra en väl tilltagen zon av skogsmark mellan 
den öppna marken och det nya industriområdet. Det handlar dels om att 
avskärma buller och andra störningar, men även om att avskärma visuellt. 
Det öppna landskapsrummet i Busterud är ett tydligt och vackert element i 
landskapet, som förändras markant till det sämre om ett industriområde blir 
synligt i fonden, vilket översiktsplanen möjliggör. I 1997 års översiktsplan 
avskiljdes Bråtebäcken från odlingsmarken vid Busterud av ett skogsparti 
med flera hundra meters bredd medan det i 2010 års plan ligger dikt an mot 
odlingsmarken. I översiktsplanen från 1997 var avståndet mellan området 
Bråtebäcken och närmast liggande bostadshus flera hundra meter medan 
det i 2010 års plan är mindre än 100 meter! 

En avgränsning av Bråtebäcken enligt 1997 års plan låter den lantliga ka-
raktären råda i odlingslandskapet kring Busterud och utgör en betydligt 
bättre övergång mellan "stad" och "land" än den nu föreslagna avgräns-
ningen, där industriområdet exponeras mot ett öppet landskapsrum. En 
sådan avgränsning tar hänsyn till de idag boende i området och kom-
mande stadsutvecklingsområde, samt bibehåller en något mer konsekvent 
landskapsbild mot Alsterdalen för turister och trafikanter kommande öster-
ifrån på E18. 

Vi vill att översiktsplanen beaktar sambandet mellan Busteruds Gård och 
området Busterud, i stället för att som nu anknyta området Bråtebäcken di-
rekt till landskapet kring Busteruds Gård, och därmed ge vår boendemiljö 
och våra närrekreationsområden en prägel av industrilandskap. 

Vi vill att avgränsningen av området Bråtebäcken ändras, så att ett brett 
bälte av skog blir kvar mellan industriområdet och den öppna marken kring 
Busteruds Gård. 

Vi vill att såväl översiktsplanen som MKB:n kompletteras med riktlinjer för 
hänsynstagande till närbelägna bostadshus vid fortsatt planering av områ-
det Bråtebäcken. 

Busterud 2010-08-24 

Vi pekade redan då på risken att norra Busterud skulle negligeras i planprocessen 
och vi ser tyvärr tydliga tendenser till detta i föreliggande planprogram. Vi förvän-
tar oss nu att våra synpunkter på allvar beaktas i den pågående planprocessen, inte 
minst med tanke på att ett av syftena med planprogrammet är att planera ett ”estet-
sikt och miljömässigt grönt verksamhetsområde” (PP s.4). Vi antar att estetiska och 
miljömässiga hänsyn även gäller gentemot samtliga de fastigheter som riskerar att 
få industriområdet i blickfånget. 
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Synpunkterna i den ovan återgivna bilagan är inte relevanta i det aktuella plan-
programmet eftersom de avsåg samråd på ÖP som tas fram av Kommunled-
ningskontoret och denna ÖP är ännu inte antagen. Stadsbyggnadsförvaltningen 
tar dock till sig synpunkterna för vidare bearbetning i det fortsatta detaljplane-
arbetet. Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och den tänkta 
anslutningen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det fortsatta ar-
betet (se bifogat förslag på ändrad omfattning av planområde). 

Riksintressen 

I planprogrammet lyfts olika riksintressen fram, bland annat hela området söder om 
E18 som ingår i ”Vänern med öar och strandområden” (s.7). Delar av detta område 
hör historiskt och landskapsmässigt samman med Busteruds Gård och dess omgiv-
ningar. Det är därför märkligt att man genom planen möjliggör att ett industriom-
råde bli synligt i fonden, även från fastigheter som ligger söder om E18.  

E18 och Skattkärrsvägen har redan påverkat landskapsbilden i så hög grad att 
ett industriområde, med de särskilda utformningskrav som kommer att ställas, 
inte kan ses som ett främmande inslag. 

Kulturmiljö 

I planprogrammet redogörs för hur hänsyn ska tas till kulturmiljön. Bland annat 
värnas om lämningar från kolmilor, dammar och stenbrott som finns inom och i an-
slutning till planområdet. De människor som byggde och arbetade med dessa, bod-
de bland annat i de tre fastigheter på E18:s norra sida, som nu riskerar att helt in-
ramas av vägar och industrier. Vi önskar därför att större hänsyn tas till den välvår-
dade kulturmiljö som Busteruds Gård med omgivningar utgör. Att fragmentisera 
skog och mark med vägar av olika slag vore att förstöra den sammanhållna kultur-
miljön av byggnader, trädgårdar, betes och hagmark, odlad mark och skog.  

Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och den tänkta anslut-
ningen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det fortsatta arbetet(se 
bifogat förslag på ändrad omfattning av planområde). 

Buller 

Redan nu är området utsatt för buller, vilket konstateras i planprogrammet. Vår be-
stämda uppfattning är därför att bullernivåerna absolut inte får öka för de fastighe-
ter som ligger i närheten av planområdet. Ett enkelt sätt att minimera risken för en 
bullerökning är att avgränsa området österut, så att det finns en rejält tilltagen 
skogsridå mellan det tänkta industriområdet och fastigheterna i Busterud, både på 
norra och södra sidan om E18. Det är därför av största vikt att man i planen inte 
möjliggör för ökad biltrafik i området öster om industriområdet. Den befintliga ni-
vån på trafikbuller från E18 är redan tillräckligt besvärande.  

Se kommentar ovan 

Placering 

Det är helt otillräckligt att placera den östra avgränsningen  ”vid ett dike mellan två 
betesmarker” för att erhålla en distans till de tre privatägda fastigheter som gränsar 
i öster mot planområdet. Vi har ovan angett flera skäl till detta: förfulningen av den 
boendemiljön, fragmentiseringen av landskapsrummet och risken för ökat buller. 
Fastighetsägarna riskerar även att värdet på egendomarna minskar, om området till-
låts ligga så nära inpå befintlig tomtmark. Vi förordar därför i första hand att områ-
det läggs i nord-sydlig riktning på kommunens egen mark, och i andra hand att 
planområden inte omfattas av den befintliga åker- och betesmarken, samt att ett 
brett skogsparti lämnas orört i områdets östra kant. 

Se kommentar ovan 
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Detta är inte bara ett intresse för boende i de tre fastigheterna på norrsidan, utan 
även boende på södra sidan om E18, samt turister och andra förbipasserande kom-
mande österifrån. I planförslaget finns det utarbetade tankar om en ”grön entré” till 
området västerifrån. Vi ser ingen anledning till att entrén österifrån skulle vara 
mindre genomtänkt. Vi vill att planen är tydlig i att det öppna landskapsrummet 
kring Busteruds Gård, är en vacker övergång mellan land och stad, och att det inte 
ska synas några industrifastigheter i fonden. 

För många verksamheter är det viktigt att få synas och med stöd av ett gestalt-
ningsprogram tillsammans med en bevarad buffertzon med växtlighet mot E18 är 
avsikten att skapa en bra övergång från landsbygd till en mer urban miljö   

Vägnät, tillfarter och gatunät 

I plandokumentet konstateras på s.14 att ”Planområdet ligger i direkt anslutning till 
E18 och med den sedan 2009 nya avfarten vid Alster är Bråtebäcken lättillgängligt 
för biltrafik”. Vi ser därför inget behov av att det ska vara möjligt att kunna nå om-
rådet även från öster, via Skattkärrsmotet. Tvärtom skulle det medföra ökad olä-
genhet med tung trafik, ge onödig rundkörning, fragmentisera boendemiljön och ge 
ökat buller. De tre fastigheterna på E18:s norra sida skulle bli helt omringade av 
tungt trafikerade vägar, vilket skulle försämra livsmiljön och värdet på fastigheter-
na avsevärt. 

Den tänkta anslutningen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det 
fortsatta arbetet(se bifogat förslag på ändrad omfattning av planområde). 

Kollektivtrafik, gång- och cykelväg 

I planprogrammet diskuteras olika alternativa gång och cykelvägar. Vi förordar i 
första hand förslaget att en ny gångbro byggs över E18 och att en busshållplats an-
ordnas i samband med den. Vi vill inte att planen medför en fragmentisering av 
skog och mark österut.  

Ingen kommentar 

Sammanfattning: 

- Vi vill att ledordet ”grönt” ska gälla även de boende i området och att hänsyn ska 
tas till att det bor små barn i området, som behöver växa upp i en trygg och rofylld 
miljö. 

- Vi vill att området placeras i syd-nordlig riktning. 

- Vi vill att områdets avgränsning i öster ändras. 

- Vi vill att vegetation ska sparas i området i östra kanten, där vi förordar att en 
bred skogsbit sparas och att området inte går in på befintlig åkermark. 

- Vi vill att speciella utformningskrav även ska gälla industrifastigheter österut. 

- Vi vill att hänsyn även ska tas till den välvårdade kulturmiljön kring Busteruds 
Gård så att området inte fragmentiseras eller förfulas. 

- Vi vill att området endast ska kunna nås med biltrafik från Alstersmotet. 

- Vi tycker att förslaget om G-C bro över E18 och en ny busshållplats är ett kon-
struktivt förslag, som minskar fragmentiseringen av skog och mark. 

Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och den tänkta anslut-
ningen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det fortsatta arbetet (se 
bifogat förslag på ändrad omfattning av planområde). Detta innebär att inte 
heller bussar kommer att passera igenom området, men om kollektivtrafiken lö-
ses med nämnda bro eller genom att bussar angör från Alstersmotet och vänder 
i området får det fortsatta arbetet utvisa. 
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Eva och Stina Götbrink 

Som döttrar och arvingar till Hans och Britta Götbrink, fastighetsägare till den be-
rörda fastigheten Busterud 1:9, vill vi ge våra synpunkter på Stadsbyggnadsförvalt-
ningens planprogram gällande industriområde Bråtebäcken då vi avser överta och 
driva fastigheten och dess verksamheter vidare efter våra föräldrar.  

 

Anläggandet av industriområde Bråtebäcken skall ske på kommunens egen mark. 
Då kommunen äger mark norr och väster om det planerade industriområdet bör 
man använda denna mark istället för att göra anspråk på den privatägda fastigheten 
Busterud 1:9. Delar av den kommunalt ägda marken som skulle kunna tas i an-
språk, ingår visserligen i kommunens naturvårdsprogram, men ett område på ca 20 
ha norr, väster och sydväst om Bäcktorp är inte markerat som av intresse för natur-
vård. Detta område är ungefär lika stort som den del av industriområdet som i nu-
varande plan ligger på mark som tillhör Busterud 1:9 och den bör kunna ersätta 
denna del. 

Det kommunala planmonopolet ger kommunen rätt att planera även på privat 
mark, men avsikten är naturligtvis att utforma industriområdet på ett sådant 
sätt att det blir optimalt utifrån flera olika aspekter. Det förslag till omfattning 
och utformning av området, som gjorts efter att hänsyn tagits till inkomna syn-
punkter, redovisas i en bilaga till samrådsredogörelsen. Stor hänsyn har tagits 
till de privata fastighetsägarna i öster, men den del av området som är privat är 
lika stor som i samrådsskedet, cirka 9ha. Dock har ytorna omfördelats så att 
området sträcker sig längre norrut och ett betydligt större respektavstånd har 
skapats till kultur- och bostadsmiljön kring Busteruds gård.  

 

Vidare har kommunen redan genomkorsat södra änden av naturvårdsområdet av re-
lativt nyanlagda vägar till ridhuset och masshanteringsanläggningen. Naturvårds-
området kan därmed inte anses ha haft särskilt hög prioritet för naturvård och rör-
ligt friluftsliv tidigare. Behovet av hänsyn till naturvårdsområdets känsliga hydro-
logi är stort men bör kunna lösas genom tekniska anläggningar.  

Även den privatägda mark som kommunen avser omföra till industrimark utgörs 
delvis av mark med höga naturvärden. Skogen som ligger norr om åkermarken i 
industriområdets östligaste del utgörs t ex av tallskog med träd över 150 år gamla. I 
detta område finns skogliga signalarter, bl a tallticka och som visar skogens natur-
värde. Skogen har dock ännu inte inventerats på arter och mer information om detta 
kommer då inventeringen utförts. 

Detta skogsparti lämnas orört i det reviderade förslaget som inte sträcker sig så 
långt åt öster och som inte har någon anslutning till Skattkärrsmotet. Komplet-
terande naturinventering görs och finns med som underlag inför fortsatt arbete. 

 

Det industriområde som planeras, beskrivs vara intressant för ”utrymmeskrävande 
och störande industri”. Den nuvarande gränsen för det planerade industriområdet 
med utrymmeskrävande och störande industri går 130 meter från bostadshuset på 
Busteruds gård. Marken mellan industriområdet och boningshuset utgörs av öppen 
åkermark, dvs. mark som vare sig dämpar buller eller döljer den negativa föränd-
ring i landskapsbild ett industriområde skulle utgöra för boende på gårdarna intill. 
För grannen norr om Busteruds gård är motsvarande avstånd endast 50 meter. Det 
är inte acceptabelt att industriområdet kommer så nära boningshusen. Vi är redan 
hårt drabbade av motorvägen, som inte bara skär av ägorna utan även alltid ligger 
som en bullermatta i bakgrunden vare sig man vistas inomhus eller utomhus på 
gården. Dessutom hörs bergtäkten i norr. Ett industriområde av den typ som be-
skrivs i planprogrammet, drygt 100 m från huset, skulle göra boningshuset på Bus-
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teruds gård i det närmaste obeboeligt. Vi kräver en långt bredare skyddszon gent-
emot boningshuset på Busteruds gård samt en bullervall och ett plank i det plane-
rade industriområdets östligaste ände i syfte att dämpa ljud från verksamheten. 

Med den utformning som föreslås efter att hänsyn tagits till inkomna synpunkter 
blir avståndet 360 meter (istället för 130) respektive 310 (50) mellan områdets 
östra kant till bostadshusen. Avsikten är att inom inustriområde Bråtebäcken 
kunna placera störande och utrymmeskrävande verksamheter, vilket inte behö-
ver innebära att all verksamhet är av den karaktären. I den östra delen, likväl 
som i den nordvästra, kan bestämmelser anges i detaljplanen för att förhindra 
detta.  

 
I planen står att man på sikt bör kunna nå området från öster via Skattkärrsmotet. 
En sådan väg skulle inte ligga på kommunens egen mark utan skära rakt genom 
Busteruds gårds ägor. Om en sådan vägdragning genomförs kommer boningshusen 
i Busterud att ligga på en refug mellan E18, industriområdet och tillfartsvägen från 
öster. Det accepterar vi inte. Även fastighetens pågående markanvändning kommer 
att påverkas av en sådan väg. En eventuell tillfartsväg från öster – så väl gång- och 
cykelväg som större väg - får anläggas under E18 och ansluta till industriområdets 
östra delar från söder. 

Den tänkta anslutningen mot Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. 

 

Hans och Britta Götbrink 

Tidigare har för oss framkommit följande: 

Uppgifter i tidningar att industriområde planeras till Bråtebäcken 

En handläggare av ärendet infinner sig på min gård och meddelar att man 
planerar att anlägga ett utökat industriområde till Bråtebäcken - Busterud mellan 
Alster och Skattkärr och att detta kan komma att påverka miljön och vår fastighet 
Busterud 1:9 

En inlaga från boende i detta område med förhoppning att ej fördärva vårt 
närområde inlämnades till Karlstads kommun (Bilaga 1) se ”Synpunkter Översiktsplan 
2010” under yttrande från Yvonne Liljekvist m fl (SBF anm). 

Besök av två tjänstemän från kommunen med förslag att av mig få förvärva mark 
öster om vår bostad. Jag förklarar att jag ej är intresserad att avstå min mark här för 
aktuellt ändamål. 

Vecka 34 kontaktades jag av Karlstads kommun som snarast önskade ett möte för 
att visa Planprogram för Industriområde Bråtebäcken (Dnr SBN 2009-08 Dpi 80). 
2011-08-30 blev jag informerad om Karlstads kommuns planer och dagen efter 
offentliggjordes projektet för tidningar och närmaste grannar 

Boende i Busterud inom aktuellt område begärde samråd och fick ett 
sammanträffade med representanter från kommunen den 2011-09-15. Här framkom 
bl.a. att dessa representanter som arbetar med planprogrammet ej fått del av eller 
ens visste om vår skrivelse (Bilaga 1) se ”Synpunkter Översiktsplan 2010” under ytt-
rande från Yvonne Liljekvist m fl (SBF anm). 

Som ägare till fastigheten Busterud 1:9.vill vi påpeka följande 

a. Jag är inte villig att acceptera det förslag kommunen åsyftar. Min fastighet 
omfattar en mangårdsbyggnad uppförd 1850 i två plan med skiffertak och tidstypisk 
planlösning för en värmlandsgård . Byggnaden är till alla väsentliga delar orörd. 
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Ekonomibyggnader samt jord- och skogsmark finns kvar och ger gården den helhet 
och atmosfär som en värmlandsgård skall ha. 

b. Fastigheten är en släktgård som min morfar och vi förvaltat varsamt och med 
hänsyn i 100 år utan att ha exploaterat marken för egen vinning. Jag bedriver här en 
mindre rörelse med jord- och skogsbruk där uthyrning av stallplatser och tillgång till 
fri ridning på egen mark ingår. Detta skulle kommunens planprogram tillintetgöra för 
att istället utnyttja marken som industriområde. Även skogsprodukterna med dess 
inkomst har under mina 50 år som ägare återgått till fastigheten i någon form utan 
överuttag. Detta vill jag ge även nästa generation möjlighet till. 

c. Tyvärr har Karlstads kommun inte varit samarbetsvillig eller hjälpsam eller visat hän-
syn mot oss och vår mark.   Exempel: 

När avlopps- och friskvattenledning drogs mellan Kronoparken och Skattkärr togs 
mer mark i anspråk än behovet krävde vid Busterud S:8. S:8 är samägd av mig och 
Karlstads kommun i förhållande 58% respektive 42%. Varken för mark eller den 
därpå befintlig grova skog utgick ersättning till mig. 

Jag anhöll om tillåtelse att arrendera ut ca 1 ha mark i anslutning till E18 och 
vägen till Göstahult under 20 år. Jag nekades detta av Karlstads kommun där en 
tjänsteman motiverade med osäkerhet om E18. Samtidigt angavs i en tidningsnotis 
att avslaget inte berodde på osäkerhet om E18. Kammarrätten avgjorde till 
kommunens fördel. Platsen hade efter 35 år ännu ej kommit till användning för 
varken kommunen eller Vägverket. 

3. Ett soldattorp med areal ca.1,5 ha förvärvade kommunen av ett dödsbo. Jag föreslog 
ett markbyte mellan oss då både kommunens och min fastighet blev bättre arrenderad. 
Jag nekades men erbjöds enbart byggnaderna under villkor att jag rev dem. Då soldat-
torpets tak varit och var i acceptabelt skick bedömde jag att det gått att renovera torpet 
till ursprungligt skick. Långt om länge fick jag ett helt oacceptabelt erbjudande. För ca 
3.5 ggr mer mark med likvärdigt läge skulle jag få överta det rivningsfärdiga torpet med 
mark. 

4. När optifiberlednigar skulle dras över min mark och allt var klart med operatörerna Te-
lia och UTAB insåg Karlstads Elnät att även de skulle ha med egna ledningar. Jag ville 
diskutera detta med kommunen men först vill jag få möjlighet till en reell diskussion om 
att få förvärva och renovera soldattorpet (pkt 3). Jag fick som svar en kallelse att infinna 
mig till en lantmäteriförrättning. Kallelsen var utskriven av en enhet inom Karlstads 
kommun en fredag och avsåg en förrättning nästkommande fredag kl 10. Själv befann 
jag mig denna vecka i Portugal och kunde ta del av kallelsen först två veckor efter ut-
skicket. Förrättningen påbörjas omedelbart efter min hemkomst då jag konstaterar att 
förrättningsmannen är jävig och anställd av Karlstads kommun. Jag accepterar honom 
ändå som förrättningsman. Innan förrättningen är genomförd pågår redan arbete med 
Karlstads elnäts optifiberledningarna ungefär 500 m in på min mark. 

Dessa 4 punkter är exempel på Karlstads kommuns inställning till mig som ägare till Fas-
tigheten Busterud 1:9. Nu har jag fått information om en fortsättningen genom Plan-
program för Industriområde Bråtebäcken. Vi vill än en gång poängtera att förslaget 
ej är acceptabelt för oss: vår familj, grannar och fastigheten Busterud 1:9 

Underlaget är ofullständigt där kartor med felaktiga eller saknade uppgifter kommit till 
användning. Exempel: om kraftledningsnät, troliga fornlämningar och telekablar. 

Kartunderlaget ska kontrolleras och uppdateras inför det fortsatta arbetet med 
detaljplanen och de avvikelser som förekommer har ingen betydelse i detta ske-
de. 
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I ovannämnda planprogram under rubriken Området kan byggas i etapper, sid. 17, re-
dogörs för hur" gatunätet förlängs och knyts ihop i öster där en gc-väg anläggs. På sikt 
kan detta även bli en bil- och bussgata med anslutning till Skattkärrsmotet". 

För fastigheterna Busterud 1: 9 och Busterud 1:143 innebär denna planering att dessa 
två fastigheter blir inklämda mellan E18 och ytterligare en trafikled med störande bul-
ler tätt inpå våra bostäder. Den tredje fastigheten, Busterud 1:37, ligger i omedelbar 
anslutning till den planerade anslutningsvägen mot E18 och drabbas särskilt av utfar-
ten. Den föreslagna utfarten för tung trafik österut betyder att vägen kommer att utgö-
ra gräns till och med gå genom våra hästhagar. En sådan planerad väg är för oss oac-
ceptabel. Vi motsätter oss med bestämdhet denna planerade vägbyggnad, som inte ba-
ra förorsakar den största olägenhet i vår boendemiljö, utan också förvandlar den le-
vande landskapsbilden för alla kringboende och intresserade av friluftsliv som skogs-
promenader, jakt, ridning, spårläggning för träning av hundar, bär- och svamplock-
ning och flora och fauna i största allmänhet, till en steril och ogästvänlig omgivning. 
Under rubriken Trädrad, sida 18, i Planprogrammet, betonas vikten av "att skapa en 
grön profil för området" (industriområdet). Vi vidhåller vår rätt till en befintlig "grön 
profil" i ett gammalt jord- och skogsbruksområde. 

Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och den tänkta anslut-
ningen till Skattkärrsmotet kommer inte att finnas med i det fortsatta arbetet. 

 

Den korta besvärstiden, -från 2011-08-31 till 2011 - 09 - 22 - omöjliggör för intresse-
rade av planprogrammet att göra sin röst hörd. Så är t.ex. fallet med Hembygdsförening-
en i Östra Fågelvik vars styrelse sammanträder den 22 september. 

Samrådstiden är inte reglerad i lag, men tre veckor är den tid vi normalt tilläm-
par för ett ärende av den här typen. 

 

Vi anser att föreliggande förslag till Planprogram för Industriområde Bråtebäcken 
omarbetas och förläggs i anslutning till befintliga områden som Heden och Välsviken och 
eventuellt delvis till Bråtebäcken då i syd-nordlig riktning. Detta bör ske med anpass-
ning till människor och natur och där skutspräckning med slående pneumatiska och hyd-
rauliska utrustningar förbjuds och där materialhanterig av bergmassor ej sker på odäm-
pade plåtytor. 

Industriområdets östra gräns i detta vårt förslag utgör den tidigare sockengränsen mot 
Östra Fågelviks socken. 

Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och utökas istället mot 
norr 
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Barbro Ek-Randa, Fôr i tia i Fôggelvik 

Vi i For i tia i Föggelvik arbetar ideellt med att dokumentera och bevara karaktären 
av det jord- och skogsbrukssamhälle som vi lever och verkar i. 

För oss är Skattkärrs friluftsliv en viktig angelägenhet. Omgivningarna norr om E18 
kring Skattkärr och Busterud är livligt frekventerade strövområden utan tillrättalagda 
eller anvisade aktiviteter. 

Vi föreslår därför att industriområdet Bråtebäcken byggs i syd-nordlig riktning eller 
förläggs till Välsviksområdet. 

Planområdets utsträckning minskas betydligt mot öster och utökas istället mot 
norr (se bifogat förslag på ändrad omfattning av planområdet). Bråtebäcken är 
sedan tidigare utpekat i ÖP och industrimarksutredningen 2009 och att placera 
industriområdet någon annanstans är inte ett alternativ. 

Karlstads ridklubb, KRK 

Karlstads ridklubb lämnar härmed sina synpunkter på Planprogram för Industriom-
råde Bråtebäcken i Karlstad. Sammanfattningsvis är klubbens styrelse och ridsko-
lechefen oroliga för att vår verksamhet, vilken omfattar ca 250 barn och ungdomar 
i åldrarna mellan 7 och 20 år och ytterligare nästan lika många vuxna, kommer att 
påverkas negativt av den planerade industriverksamheten. Från kommunens sida 
har man uppenbarligen inte full kunskap om var, hur och när klubbens verksamhet 
äger rum, vilket är en förutsättning för att utforma en sådan etablering utan att för-
sämra vår verksamhet. Karlstad ridklubb nämns vid flera tillfällen i Planprogram-
met, men oftast på ett sätt som stärker vår oro. Vårt svar nedan är utformat som ett 
antal punkter som behandlar områden som vi idag utifrån Planprogrammet ser som 
särskilt angelägna att åtgärda i dialog med Karlstads ridklubbs ledning. 

Vid ett möte med representanter för Karlstad ridklubb och Karlstads kommun 
den 10 oktober 2011 diskuterades ridklubbens förutsättningar i förhållande till 
planprogrammet. Här framkommer det att de ridvägar som klubben använder 
har just fått nya sträckningar sedan vägen till bergtäkten inneburit nya förut-
sättningar. Planprogrammet kompletteras med karta som visar dessa ridvägar. 

Störningar i form av buller och annan miljöpåverkan. Området som planeras 
att bygga ut är mycket stort och ligger i direkt anslutning till de kommunala fastig-
heter där KRK har sin verksamhet med nyttjanderätter för ridstigar (Tegelbruket 
1:1 och Västra Bäck 1:3) varför vi är oroliga för de störningar som ny verksamhet 
kommer att kunna medföra. Det finns alltid olycksrisker för barn och ungdomar 
som till häst blir skrämda av höga ljud och plötsliga rörelser. Särskild hänsyn bör 
alltså tas om vilken typ av verksamhet som kan accepteras i de delar av området 
som ansluter till Karlstads ridklubbs ridområde. Särskilt vill vi att det inte etableras 
någon verksamhet i den del av planområdet som ligger längst i väster och nordväst. 
Bäst vore att inte alls bygga ut området norr och väster om vägen upp till mc-
gården och bergtäkten från vägskälet där infarten till Karlstads ridklubb går in 
norrut. Karlstads ridklubbs verksamhet påverkas redan idag negativt på detta sätt 
av trafiken på den nya vägen som anlagts från Bråtebäcken-området upp till berg-
täkten i norr. 

De ridvägar som ett nytt nyttjanderättsavtal omfattar påverkas inte direkt av in-
dustriområdet. Däremot kan de delvis komma relativt nära planområde. Hän-
syn tas till dessa synpunkter genom att begränsa områdets utsträckning i väster 
och att bestämmelser avseende buller kommer att införas i detaljplanen. 

Lokalisering av störande industri till norra delen. Tvärtemot ridklubbens intres-
sen så förordar Planprogrammet att ”Utrymmeskrävande, tung och störande indu-
stri lokaliseras i norra delen av området” vilket skulle riskera att just denna typ av 
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industri ansluter direkt till ridklubbens ridstigar som just nu är under nyanläggning 
efter omfattande arbeten. 

Det minsta avståndet mellan ridväg och industriområdet är cirka 70 meter, vil-
ket eventuellt kan innebära att en justering av ridvägen behöver göras på något 
ställe. Planbestämmelser ska införas i områdets västra och nordvästra delar 
med avsikt att förhindra att störande verksamheter etableras här. Text i plan-
programmet kompletteras.  

Okunskap om klubbens verksamhet. Vi noterar att det inte framgår av kartmate-
rialet eller i texten vilka områden som Karlstads ridklubb använder för sin verk-
samhet, var nyttjanderätt till ridstigar finns osv. Utan denna information i planerna 
kan man inte rätt bedöma hur vår verksamhet kommer att kunna påverkas, något 
som i viss mån påpekas i programmet på sidan 15. Det rosafärgade området på si-
dan 5 utgör visserligen ridklubbens tomtmark, men vi har kommunens tillstånd att 
nyttja anlagda ridstigar inom ett långt större område. Det är djupt sorgligt att det på 
sidan 15 i Planprogrammet framgår att det finns en beredskap för att flytta sträck-
ningen för en av ridstigarna om det skulle framkomma att det finns ”risk för kon-
flikt mellan hästar och störande industri”. Vi förordar naturligtvis en helt annan 
lösning på en sådan konflikt! Kommunen bör inte tillåta att det etableras sådan in-
dustri i ett naturområde med en omfattande idrotts- och rekreationsverksamhet. 

Planprogrammet kompletteras med karta som redovisar de ridvägar som klub-
ben har nyttjanderättsavtal för. Planområdets utsträckning mot väster minskas 
(se bilaga).  

Instängda på en allt mindre yta. Karlstads ridklubb är även orolig för att helt 
stängas in och isoleras med sin verksamhet på en alltmer begränsad yta. Idag har 
klubben sin verksamhet inom ett område som i och för sig alltså är större än det ro-
safärgade området på kartan i samrådshandlingarna, men det är begränsat i söder 
och väster av E18 och de skyddade naturområdena kring Alsterälven, i norr och ös-
ter av privata markägare som endast tillåter mycket begränsad ridning eller helt 
förbjuder ridning på sina marker, och slutligen i nordost av ett nyöppnat bergtäkt-
sområde med brytning, krossning, lagring och transporter. Nu tillkommer alltså 
detta nya industriområde i söder och sydost. Dessutom läser vi i Planprogrammet 
om att tillstånd för ett asfaltverk nu söks i anslutning till bergtäkten. Var ska Karl-
stads ridklubb ta vägen i framtiden? Önskar inte kommunen att barn och ungdomar 
även i fortsättningen genom Karlstads ridklubbs verksamhet kan ha en sund och ro-
lig idrottsaktivitet? 

Ingen kommentar 

Kraftigt ökad tung trafik blandad med oskyddade barn och ungdomar. Trafi-
ken till och från det nya industriområdet kommer att använda samma avfart från 
E18 och anslutande väg utan vägren som idag är den enda in- och utfarten till 
KRK. På denna väg går idag även transporter till och från bergtäkten (upp till 45 st 
30 tons lastbilar per dag!) och nu skulle trafiken till och från industriområdet till-
komma. Från Alster och över E18-bron finns det separerad gång- och cykelväg, 
men den avslutas direkt vid början av vägen norr om motet. Det innebär en ökad 
risk för oskyddade trafikanter då den tunga trafiken i området ökar markant. Det 
behöver anläggas en fortsättning på gång- och cykelvägen samt ett övergångsställe 
vid infarten till KRK. Hela sträckan bör dessutom utrustas med belysning. 

Planprogrammet förtydligas avseende trafiksäkerheten för gång- och cykeltra-
fikanter. 
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Värmlandstrafik 

Sammanfattning 

Värmlandstrafik anser att det i utvecklingen av nya verksamhetsområden bör tas sär-
skild hänsyn till möjligheter att transportera sig med andra transportsätt än bil, till 
och från arbetsplatser, för att bidra i byggandet av långsiktigt hållbara samhällen. GC-
vägar och kollektivtrafik-systemet har stor betydelse för att nå en hållbar utveckling - 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Placering och utformning av hållplatser liksom 
anslutningarna till och från dessa bör utformas för att nå hög tillgänglighet och säker-
het. Värmlandstrafik vill påpeka att kompetensförsörjning till framtida verksamheter 
i Bråtebäcken och planerad utveckling av verksamheter i Välsviken främjas av god 
tillgång till kollektivtrafik. Detta förutsätter en utveckling av infrastrukturen på både 
kort och lång sikt som främjar integration av olika trafiksystem. 

Den i planprogrammet föreslagna gc-bron över E18 skulle innebära avsevärt 
större möjligheter att ta sig till Bråtebäcken med buss eller cykel.  

Vidare vill Värmlandstrafik uppmärksamma behovet av att vidareutveckla GC-
stråken till området och koppla dessa mot bytespunkter i det regionala kollektivtra-
fiksystemet. Detta för att optimera möjligheterna för anställda i industriområdet att 
arbetspendla och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och den gröna profil för 
området som visionen pekar ut. 

En relativt gen väg finns att gå eller cykla från Välsvikens hpl via Alsters herr-
gård och med en standardhöjning av ytskikt i kombination med belysning kan 
detta bli en riktigt bra väg, men det ligger utanför det aktuella uppdraget. I 
planprogrammet föreslås dessutom en gc-bro över Alstersälven, på norra sidan 
om E18, som skulle underlätta och förbättra trafiksäkerheten på väg till Karl-
stads ridklubb och industriområdet. 

Kollektivtrafikens förutsättningar / tillgänglighet 

Transportsystemet inklusive kollektivtrafiken är viktiga samhällsfunktioner vilka bi-
drar till tillgänglighet och utveckling för landets regioner. Tillgängligheten till aktu-
ellt planområdet har underlättats genom ombyggnationen av E18 då Alsters- och S-
kattkärrsmoten tillkom 2009. Dessa trafikplatser kan användas på ett mer effektivt sätt 
vid en exploatering av området. 

Värmlandstrafiks uppgift som trafikhuvudmän är att säkerställa ökad tillgänglighet 
såväl inom länet som till och från storstadsområden. Infrastrukturen är ett viktigt ut-
vecklingsområde för att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet vilket 
i sin tur kan leda till att fler människor väljer att resa kollektivt för sina arbets- och fri-
tidsresor. 

Syftet med planprogrammet är att skapa ett flexibelt område för industriverksamhet. 
Visionen är att det ska vara ett estetiskt och miljömässigt grönt verksamhetsområ-
de. 

Ett område med potential som lyfts fram för företag och organisationers miljömåls-
arbete som fortfarande inte är tillräckligt utvecklat är personalens resor till och från 
arbetsplatsen. Med god tillgänglighet via GC-vägar och kollektivtrafik i ett nytt indu-
striområde förbättras dessa möjligheter och såväl områdets profil som grönt verksam-
hetsområde och företagens varumärkesbyggande kan ytterligare förstärkas. 

Den enda möjligheten att resa kollektivt till det nya industriområdet med befintlig 
infrastruktur är Värmlandstrafiks busslinje 501 vilken trafikerar Karlstad - Skattkärr - 
Vase. Linjen har 26 dubbelturer per dag med halvtimmestrafik morgon och eftermid-
dag. 
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Den befintliga hållplats som linje 501 trafikerar i anslutning till Alstersmotet anses en-
ligt Karlstads kommun ha acceptabelt gångavstånd till planområdet. Avståndet från 
busshållplatsen till verksamhetsområdet är 800 - 1000 m. Eftersom E18 är trafikled 
för farligt gods kommer verksamheter med hög personaltäthet att lokaliseras i områ-
dets norra del. Detta innebär att den framtida verksamheten i området med flest möj-
liga pendlare placeras längst från befintlig busshållplats. Det är tveksamt om avstån-
det från busshållplats på andra sidan E18 och genom hela industriområdet kommer 
att upplevas som tillräckligt kort för att locka personer att pendla kollektivt till ar-
betsplatser i området. För att tävla med bilen och skapa ett "grönt" industriområde 
bör den totala restiden mellan människors hem och målpunkten med kollektiva 
transporter minimeras. 

Synpunkten är förmodligen helt riktig och texten under ”kollektivtrafik” ändras. 

 

I planprogrammet anges som en framtida möjlighet för kollektivtrafiken att skapa en 
busshållplats söder om E18 och anlägga en ny bro för gång och cykeltrafik över 
E18. 

I programmet anges även att gatunätet i området i ett senare skede ska förlängas och 
knytas ihop i öster med Skattkärr genom en GC-väg. På sikt kan detta även bli en bil- 
och bussgata med anslutning till Skattkärrsmotet. För att kollektivtrafikförsörja om-
rådet är detta en mycket angelägen anslutning som bör prioriteras då det möjliggör 
hållplatsläge i anslutning till Skattkärrsmotet och busstrafik på norra sidan om E18. 
Idag passerar t ex linje 500 som har sträckningen Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga 
med 19 dubbelturer per dag, 

Värmlandstrafik förordar en (buss)gata på norra sidan av E18, som binder samman 
Skattkärrs- och Alstersmotet, för kollektivtrafikförsörjning av det nya industriområ-
det framför anläggande av en bro över E18 för anslutning till nuvarande linjesträck-
ning för linje 501. 

Av hänsyn till de boende öster om planområdet kommer inte den tänkta anslut-
ningen till Skattkärrsmotet att genomföras och därmed blir det inte heller någon 
bussgata som passerar genom industriområdet. Detta, tillsammans med ovan-
stående synpunkt att avståndet till befintlig busshållplats är för stort, innebär 
att en gc-bro över E18 med en ny busshållplats bör genomföras i ett tidigt skede 
snarare än att betraktas som en framtida möjlighet.  

Regionalt perspektiv 

Karlstad har som regionhuvudstad en stor andel inpendlare. För att främja kollektivt 
resande till arbetsplatsområden i Karlstad är det väsentligt att utveckla infrastruktu-
ren för lokal och regional kollektivtrafik i samverkan. Detta kan ske genom upp-
förande av attraktiva bytespunkter längs stomlinjer, motorvägshållplatser och upp-
graderingar av hållplatser för regiontågen där möten sker med lokaltrafik och GC-
vägar vilket ger säkra transportstråk från bytespunkten till näraliggande arbetsplats-
områden. 

Vid utredning av hur det nya industriområdet i Bråtebäcken ska kollektivtrafikför-
sörjas bör samordning med fortsatt verksamhetsutveckling och bebyggelseutveckling 
i Välsviken ske. I Välsviken finns t ex en hållplats för regiontåg som redan 2012 
kommer att trafikeras mycket frekvent. Detta kommer att möjliggöra för kollektiv-
trafikresenärer att resa med tåg till Välsviken och med nya lösningar använda andra 
trafikslag vidare mot Välsviken, Bråtebäcken eller universitetet. 

Värmlandstrafik uppmanar till en fördjupad dialog och studie om hur den regionala 
kollektivtrafiken kan tillgängliggöras det nya industriområdet på ett effektivt sätt och 
vilka infrastrukturlösningar som krävs i den östra delen av Karlstad, längs E18, för att 
använda befintlig och framtida trafik på ett effektivt sätt. 
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Användbarhet  

Kollektivtrafiken ska vara användbar för personer med nedsatt  funktion inom områ-
dena rörelse, syn och hörsel. Detta förutsätter också att hänsyn till nedsatt funktion 
tas i utformning av anslutningar till och från hållplatser och bytespunkter i kollektiv-
trafiksystemet. 

I samband med anläggande av nya hållplatser och GC-vägar eller bro bör säkerställas 
att såväl hållplatsernas utformning och placering som anslutningar till dessa anpas-
sas för människor med funktionshinder. 

Säkerhet 

I Riksdagens transportpolitiska mål är säkerhet, miljö och hälsa ett mål. Utformning-
en av transportsystemet ska anpassas så att hög säkerhet kan nås. Värmlandstrafik 
har också målsättningen att hög säkerhet ska upprätthållas i och runt kollektivtrafi-
ken. Detta är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ 
för människors resor. 

I ett industriområde med tung trafik är det extra viktigt att ta hänsyn till de oskydda-
de trafikanternas upplevelse av trygghet och säkerhet inom och till och från området. 
Planområdet ligger inte i anslutning till något prioriterat gång- och cykelstråk, men en 
framtida uppgradering av stadens cykelnät med genare kopplingar via Välsviken 
förväntas. 

Värmlandstrafik vill trycka på vikten av att GC-vägar utvecklas för att stimulera cyk-
landet men även för att främja upplevelsen av säkerhet som oskyddad trafikant. Dessa 
stråk är även av vikt för anslutning till kollektivtrafiken och utvecklingen av stråken 
bör ske samordnat för att stimulera möjligheten att använda flera trafikslag för t ex 
arbetsresor till och från industriområdet. 

Ingen kommentar 
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