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Informations- och samrådsmöte 16 februari 2012 om 
planprogram för Brödet 1 m.fl. - anteckningar 
Dnr SBN-2010-0136  Dpl 80 
 
Närvarande 
Ossman Sharif och Karolina Norlin, SBF 
Bo Lindskog, Lantmännens fastighetsbolag 
13 fastighetsägare från Alster 
 
Presentation 
Bo Lindskog, från Lantmännen, börjar med att berätta om Lantmännens 
verksamhet. Företaget har sedan lång tid tillbaka ägnat sig åt mat men har med 
tiden kommit att även ägna sig åt fastigheter. Stora strukturomvandlingar har ägt 
rum vilket lett till att Lantmännen säljer ut många av sina fastigheter idag. 
Exempelvis står många byggnader som silon tomma idag men de kan byggas om 
och nyutvecklas. Första silon som gjordes om till bostäder ligger i Söderköping. 
 
Runt omkring Alster äger Lantmännen mycket mark. Alsters Lantmännen kommer 
att ha kvar sina två större hus inom området (Brödet 1). Men frågan som Bo ställer 
är - vad ska vi göra med resten? Lantmännen har nu tankar på att komplettera 
området i Alster med bostäder. Ett förslag har tagits fram som presenterar tänkt 
innehåll och bl a volymer. Hus och antal och mer detaljer kommer att se 
annorlunda ut framöver än vad förslaget visar idag. Nu vill vi i kväll visa så långt 
vi kommit idag. Kommunen har tagit fram ett planförslag. 
 
Planförslaget 
 
Planprocessen 
Ossman presenterar programförslaget och beskriver först planprocessen, dvs. hur 
ett planärende behandlas - arbetsgången. De olika skedena är Program – 
Detaljplanesamråd- Utställning/Granskning Antagande och Laga kraft. Nu är vi i 
planprogramsskedet, dvs. i ett tidigt inledande skede. Två steg ligger framför oss 
innan hus kan stå på plats, detaljplanesamråd och granskning återstår. Vid alla 
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dessa tillfällen ges ni tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Syfte 
Syftet med planprogrammet är  

• att utreda lämplig markanvändning och hur området kan bebyggas  
• att belysa åtgärder och utformning som bidrar till att skapa ett långsiktigt 

hållbart samhälle 
• att beskriva förutsättningar för kommande planering av området och ny 

detaljplan 
• att i ett tidigt skede få in kunskap och sypunkter från allmänhet och 

sakägare 
• att göra en första avvägning mellan olika intressen 

 
Tidplan 
En preliminär tidplan ser ut så här:  
 
Under 2011 fick Stadsbyggnadsförvalningen av Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram en detaljplan för Brödet 1 m.fl. Ett arkitektkontor fick i uppdrag av SBF 
att ta fram ett förslag för bostäder i området. Utifrån förslaget har detta program 
tagits fram. Nu är programmet ute på samråd och tillfälle ges att lämna synpunkter 
på detta. I maj 2012 förväntas programmet godkännas. Detaljplanesamråd kan ske i 
juni-juli, granskning i september – okt 2012. Laga kraft ca jan 2013. 
 
Planprogrammet som tagits fram har gjorts av SBF men SBN fattar beslut och 
antas antingen i SBN eller KF. 
 
Programområdet 
Ossman visar programområdet och dess omfattning. Området ägs både av 
Lantmännen och kommunen. 
 
Vita stenmagasinet och gula villan står i stort sätt tomma idag. Det är främst södra 
delarna av programområdet som står inför förändring. Dessa delar kan bland annat 
anslutas till det befintliga promenadstråket på andra sidan älven, mot Alsters 
Herrgård. 
 
Sakägarkretsen visas och innefattar bland annat de fastighetsägare som ligger 
närmst Stampvägen. 
 
Två olika detaljplaner finns idag inom området, två industriplaner. I planändringen 
ändras industrianvändning till bostadsändring. 
 
Ossman visar hur befintlig gång- och cykelväg kan anslutas till det nya förslaget. 
Området för gång-och cykelvägen, som går mot Välsviken, kan skyddas som 
värdefullt område.   
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Kommunen har beställt en kulturmiljöutredning av Värmlands museum som 
beskriver värdefulla miljöer. Inom området finns 5 värdefulla objekt; Gula villan 
Vita stenmagasinet, Elevatorshus, Röda längan och gamla järnvägen med bro. 
 
De värdefulla byggnaderna kan göras om till bostäder. Den befintliga miljön kan 
tillvaratas med det nya bostadsförslaget. Gula villan görs om till två lägenheter. 
Den gamla trädgården och alleéplantering tillvaratas. Ev. kan radhus med 
gemensam gård även byggas. 
 
In och utfaret kommer att ske från Stampvägen. 
 
Ev. kan några kommunala villaplaner rymmas inom förslaget. Vita stenmagasinet 
görs om till bostäder, 2 alternativ presenterades. 
 
Några tredimensionella idebilder visas från olika håll, visar på bl.a. volymer. 
 
Frågor och diskussion 
Fråga: Har ni funderat på järnvägen? 
Svar: Ja, vi har tittat på bullernivåerna.  
 
Fråga: Hur högt är bullret? 
Svar: Jag kan visa på bullerkartor. Kommunen har krav på att göra godtagbara 
ljudvolymer för bostäder. 
 
Påstående: Idag ligger nivåerna på över 90 decibel. 
Svar: Vi ska ta hänsyn till bullret och 90-100 m skyddsavstånd är tänkt att avsättas 
för bullerzon. Kommunen kan inte göra bostäder om inte bullervärdena är 
godtagbara. 
 
Fråga: Hur många tåg går förbi området idag?  
Svar: Vet ej. Men vi måste även ta hänsyn till även den kommande trafiken. 
 
Frågande: Det passerar idag 75 tåg, 25 persontåg och 50 godståg. 
Svar: Vi ska utreda järnvägsfrågan mer. Länsstyrelsen och Trafikverket har fått 
vårt planprogram för synpunkter. Vi kommer också att spara lite mark för ev 
framtida dubbelspår. 
 
Fråga: Ni tar ni väl bort träden och då blir det högre buller? 
Svar: …………..ang. träd tas ner… Träd påverkar inte bullret. De ger bara en 
synlig/visuell upplevelse …. 
 
Påstående: Den gamla järnvägen gick närmre området förr men bullrade mindre. 
Den nya banvallen ligger 2 m högre än den gamla och därför är det högre buller 
idag. 
Bo Lindskog svarar: Det ska läggas ett dike och det ska byggas upp en liten mur 
som ska ta bort ljudet. Vi har anlitat experter för detta. Vi har även tänkt till för ev 
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urspårning osv. Ljudet har för övrigt med hastigheten att göra. Tågen kör snabbare 
i dag och bidrar därmed med högre buller. 
 
Ossman visar bullerkartor, bl.a. var gränsen för 50 dbA går – dvs. där godtagbara 
platser för bostäder finns. 55-75 gäller. 
 
Fråga: Vi tror inte mycket på det där med bullernivåer. Kommunen har sagt så 
mycket om det här både idag och tidigare. 
Svar: Ossman har lyft frågan till Länsstyrelsen och Trafikverket. Kommunen kan 
ej tillåta bostäder om inte godtagbara värden för buller går att åtgärda.  
 
Bo Lindskog: Nämner att en 70 cm hög mur har byggts nära invid rälsen i 
Kristinehamn som på ett lyckosamt sätt dämpat bullret och liknande exempel har 
gjorts i Älvåker i Karlstad.. 
 
Ossman: Bullret är en viktig fråga i detaljplanen både från järnvägen men även 
från den befintliga industrin i området.  
 
Fråga: Maskinhallen, har en mätning gjorts där? 
Svar: Ja. Någon har kontaktat kommunen förra året, och därför har åtgärder gjorts, 
enligt Bo Lindskog. 
 
Fråga: När villaplanen gjordes för 30 år sedan skulle en bullerdämpande åtgärd 
göras (bullerplank). Men ett avtal skrevs aldrig under. 
Svar: Men nu med ny bebyggelse planer vi gör bullerdämpande åtgärder. 
 
Fråga: Vem äger maskinhallen? 
Svar: Det för Lantmännen men de hyr ut det till Sweco 
 
Fråga: De för oljud till 21 på kvällarna. Och trailerbilar kommer ofta framåt 
nätterna, inträffar ett par gånger i veckan. 
Svar: Bo: Normalt ska de ha verksamhet mellan kl 7-16. Bo ska prata med dem 
som det gäller.  
 
Fråga: Det vore roligt att se bullermätningen. 
Svar: Den är gjord och finns. Ta kontakt med Sofia Eriksson på 
Miljöförvaltningen. 
 
Fråga: Bullerdämpning vill någon har gjord mellan industrihallarna, vägen och 
villorna.  
Svar: Dessa frågor tas upp och styrs i nästa planskede, dvs. i samrådsskedet, i 
detaljplanen. 
 
Bo: Vägen är allmän och trafiken kommer att öka något med planförslaget. 
- Inga bekymmer med bullret från vägen utan mer av industribullret.  
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Fråga: Platsen för de 4 föreslagna villatomterna har tidigare varit värdefull 
parkmark. Hur ser ni på det? 
Svar: Vi får se vad natur och parkavdelningen på Teknik- och fastighetskontoret 
säger om det. Vi kommer att se vilka värden som finns. 
 
Fråga: Vi fick inte bygga altan på Pepparkakan 5, på baksidan? 
Svar: Det kanske berodde på bullret. 
 
Frågande: Nej, vi sökt för altan, fick dispens för det till slut.. 
 
Fråga: Blir cykelvägen förlängd ner till stranden? 
Svar: Vi ska försöka göra en separat gång- och cykelväg dit ner. Frågan tas upp i 
detaljplaneskedet. Då kommer även frågor som hur bred ska den vara, hur ska den 
anslutas osv tas upp. 
 
Fråga: Ska Lantmännen röja något nere vid stranden, det ser ut som en djungel 
idag? 
Svar: Nej det har vi inte tänkt göra. Vi ligger lite lågt nu. 
 
Frågande: Synd att man inte ser Sveriges finaste sjö därute. 
Svar: Håller med. 
 
Fråga: Kommer stadsbussar att trafikera området? 
Svar: Frågan har lyfts, vi får se vad Karlstadsbuss säger. 
 
Fråga: Den sk. gång- och cykelvägen ska den göras till riktig gång/cykelväg så 
man kan cykla året runt?  Den är inget vidare idag. Skulle vara bra med belysning 
och asfaltering. 
Svar: Vet inte, frågan lyfts vidare till trafikavdelningen på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 
 
Fråga: Ska uppställningen av maskinerna tas bort där det i planförslaget föreslås 
en framtida carporten? 
Svar: Ja, den p-platsen ska flyttas till annan plats, längre norrut. 
 
Fråga: Sopcontainrarna står väldigt nära bostäderna, och det blir ett väldigt väsen 
då soptunnor töms. 
Svar: Ja, sådant händer men vi måste ju ha soptömning. 
 
Fråga: Detaljplanen norr om maskinhallen vad har ni tänkt göra med den 
asfalterade ytan?  
Svar: Det ska bli yta för maskiner.  
 
Fråga: Vad händer med stenmagasinet? 
Svar: Det ska bli bostäder. 
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Fråga: Ingen vill bo där med fiskbensmönster osv. för ingenting får väl ändras 
eftersom det är utpekat i den kulturhistoriska utredningen? Jag hyr där idag och det 
fungerar bra. 
Svar: ……Allén är dock K-märkt.  
 
Ossman är intresserad av att få veta var de närvarande på informationsmötet bor? 
Genom handuppräkning visar det sig att nästan alla sakägare har kommit. 
 
Ossaman avslutar mötet med att tacka alla som kommit. Vi är tacksamma för era 
synpunkter! Syftet med ett planprogram är just att ta in olika synpunkter.  
I detaljplanen kommer många frågor som tagits upp ikväll att styras upp. 
 
 
 
Efter avslutat möte kom två personer till som tillförde följande synpunkt:  
Det är viktigt att skydda järnvägsbron ur kulturmiljöaspekt. 
 
 
 
 
 
 
Antecknat av Karolina Norlin 


