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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 fastigheten Brödet 1 m.fl. har tagits fram i en förvalt-
ningssammansatt projektgrupp och med biträde av SWECO arkitekter i Örebro. 
Programmet har varit på samråd under tiden 2012-02-07 – 2012-03-07. Det har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare som 
berörs av förslaget. Programmet har dessutom funnits tillgängligt för allmänheten 
på stadsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, Biblioteket och på kommunens hem-
sida. 

Ett informations- och samrådsmöte hölls 2012-02-16 i Stadshuset dit allmänheten 
var inbjuden genom tidningsannons och utskick till berörda grannar och andra re-
missinstanser. På plats fanns två representanter från Stadsbyggnadsförvaltningens 
Plan- och Byggavdelning och en från Lantmännen Fastigheter för att berätta om 
planprogrammet och svara på frågor. 

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

Sammanfattning 
Planprogrammets syfte är att i ett tidigt skede ange utgångspunkter och principer 
för kommande detaljplan för området. Planprogrammet diskuterar ett förslag till 
hur området kan förädlas och utvecklas. 

De synpunkter som har kommit in berör i huvudsak områdets utsatthet för trafik- 
och industribuller, markföroreningar och miljöfarligt gods på järnvägen. Även frå-
gor om utbyggnad av Alsters förskola, dagvattenhanteringen och kulturmiljön har 
berörts i vissa yttranden. 

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 
bullerproblematiken och beakta markföroreningar. Stor vikt måste läggas på ut-
formningen och placeringen av den nya bostadsbebyggelsen så att riktvärden för 
buller klaras, samt på kulturmiljö, byggnadernas utformning och gestaltning med 
tanke på relationen till intilliggande byggnadsminne Alsters Herrgård. Viktigt är 
också att sörja för allmänhetens möjligheter att använda stranden längs Alstersäl-
ven. 

Programmet har justerats enligt synpunkter som kommit in under samrådet. Synpunk-
terna har resulterat i att en komplettering av bullerutredningen, markundersökning, va 
utredningen mm kommer att göras i det fortsatta detaljplanarbetet. Övriga synpunkter 
har inte föranlett någon ändring av planen. 

Ställningstagande 
Med de ändringar som gjorts i programmet efter samrådet menar stadsbyggnads-
förvaltningen att programmet kan läggas till grund för fortsatt detaljplanearbete. 
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Kvarstående synpunkter 
Synpunkter från en boende i kv. Vörtbrödet att befintlig industriverksamhet från om-
rådet ska flyttas har inte tillgodosetts. I övrigt finns inga synpunkter som inte har be-
svarats eller beaktats. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras. Vissa yttranden återges i sin helhet. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Behov av ytterligare utredningar 

Markföroreningar 

En översiktlig markundersökning har genomförts. Av den framgår att föroreningar fö-
rekommer inom området. Mer noggranna undersökningar måste genomföras inför det 
fortsatta planarbetet för att klargöra föroreningssituationen.  

I och med att det funnits kvarnrörelse inom området kan betning av säd ha förekom-
mit. Länsstyrelsen anser det mycket viktigt att klargöra om så är fallet och i så fall var 
detta har skett då det medför risk för kvicksilver - föroreningar. 

Kommentar 

Markundersökningen kommer att kompletteras i det fortsatta detaljplanarbetet. 

Buller 

I planhandlingarna hänvisas till olika bullerutredningar som genomförts. I och med att 
dessa inte har bifogats till handlingarna går det inte att bedöma behovet av komplette-
ringar. Dock måste en sammanvägd redovisning och bedömning av bullerexponering-
en i området av såväl industri-, som väg- och tågtrafikbuller genomföras i det fortsatta 
planarbetet. Enligt Länsstyrelsens uppgifter är de underlag gällande trafikmängder för 
järnväg som ligger till grund för den redovisade bullerberäkningen inte aktuella. Se 
vidare trafikverkets yttrande. 

Kommentar 

Trafik- och industribullerutredningarna kommer att kompletteras och utredas vidare i 
förhållande till den planerade bostadsbebyggelse i detaljplanskede.  

Dagvatten 

Som konstateras i programhandlingen kan krav komma att ställas på rening av dagvat-
ten från området. Det är därför lämpligt att i det fortsatta planarbetet genomföra en 
dagvattenutredning samt att peka ut lämpliga platser för ev. reningsanläggningar så att 
dessa säkerställs i detaljplanen. 

Kommentar 

Dagvattenhantering och behovet för reningsanläggning kommer att behandlas i det 
fortsatta detaljplanarbetet. 

VA-system 

Mark bör reserveras i detaljplanen för eventuella pumpstationer och att behovet av 
skyddsavstånd till dessa beaktas. 
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Kommentar 

Enlig den översiktliga VA utredningen kan exploateringsområde anslutas till befintligt 
spillvattensystem med mindre åtgärder i befintlig pumpstation på Vammelsvägen. Ytor 
för andra tekniska anläggningar kommer att beaktas i detaljplanarbetet. 

Geoteknik 

Inför det fortsatta planarbetet bör de geotekniska förutsättningarna för området belysas 
ytterligare och då främst området utmed Alsterälven. 

Kommentar 

Frågan kommer att beaktas i detaljplanarbete 

Farligt gods 

Både Värmlandsbanan och E18 är transportleder för farligt gods. Vilken riskexpone-
ring detta innebär för planområdet måste utredas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar 

Se kommentar till Trafikverkets yttrande nedan. 

Behovsbedömningen 

Behovsbedömningen har i det aktuella planprogrammet genomförts som en prövning 
gentemot tre strategier utöver den traditionella checklistan. Detta förfarande bör be-
skrivas tydligare i det fortsatta planarbetet och ett resonemang kring formuleringen av 
de tre strategierna bör redovisas. Länsstyrelsen delar dock kommunens bedömning att 
planens miljöpåverkan är av den arten att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Däremot behöver ett antal utredningar enl. ovan genomföras i det fortsatta 
planarbetet.  

Kommentar 

Kompletteringar av buller- och geoteknikutredningarna kommer att genomföras i det 
fortsatta detaljplanarbetet. 

Krav enligt annan lagstiftning 

Strandskydd 

Inom det aktuella planområdet inträder generellt strandskydd om 100 m i samband 
med att den befintliga planen ersätts. Vilket område som omfattas av strandskydd bör 
framgå av den kommande plankartan liksom inom vilket område som kommunen av-
ser upphäva strandskyddet. Särskilda skäl för strandskyddets upphävande ska redovi-
sas. 

Kommentar 

Strandskyddsfråga kommer att behandlas och upplysas i detaljplanarbetet. 

Övrigt 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser upprätta skydds- och varsamhetsbe-
stämmelser för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom planområdet. Planen 
kommer på så vis att bidra till måluppfyllelsen av det nationella och regionala miljö-
målet 15 God bebyggd miljö. 

Länsstyrelsen anser det vidare mycket angeläget att preciserade skyddsbestämmelser 
upprättas för de befintliga värden och material som bebyggelsen är bärare av (se sam-
rådshandlingen sid. 9-10 och Värmlands Museums värdebeskrivning av Brödet 1) och 
inte enbart ett rivningsförbud (vilket enbart innebär ett skydd av stommen). Generellt 
sett ska skyddsbestämmelserna (q) vara så tydliga att det framgår vilka byggnadsdelar 
som ska bevaras och även hur de ska underhållas. Konsekvenserna av planen ska kun-
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na förutses och därmed bör det i planen preciseras vad som ska skyddas mot förvansk-
ning, t ex tak, fasad och karaktäristiska detaljer. Vad som avses bör skrivas ut på plan-
kartan. 

Kommentar 

Skydds- och varsamhetsbestämmelse med särskilda preciseringar är frågor som 
behandlas inom i det kommande arbetet med detaljplanen. 

Utformningsbestämmelser/gestaltningsprogram 

Även den tillkommande bebyggelsen kan med fördel förses med utformningsbestäm-
melser och/eller ett gestaltningsprogram som vägledning för bygglovgivningen inom 
området 

Kommentar 

Utformning och gestaltningen är frågor som kommer att hanteras i det fortsatta 
planarbetet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen gör bedömningen att en exploatering av området är förenat med vissa 
svårigheter och att det föreligger ett behov av flera kompletterande utredningar enligt 
ovan.  

Trafikverket 
Väg 

Väg 739 (Lantmannavägen) är en statlig väg och den ligger delvis inom planområdet. 
E18 är som närmast belägen ca 50 meter från planområdet. E18 är utpekad som riksin-
tresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

Föreslagen exploatering förväntas medföra en ökad trafikalstring på max 450 fordon 
per årsmedeldygn. Det motsvarar nästan en fördubbling jämfört med dagens trafik på 
Stampvägen och även en relativt stor ökning på väg 739. Dagens trafik på väg 739 är 
ca 1100 västerut och ca 1600 österut. 

Kommentar 

Det är rätt att programgränsen ligger på ett avstånd av ca 50 meter från E18 men 
närmaste bostadsbebyggelse kommer att ligga på ca 200 meter från E18. När det 
gäller trafiktillskottet som är ca 450 fordon bedöms forsumbar pga. att vägen är gans-
ka bredd har kapacitet att ta emot 450 fordon extra och det handlar om en kort 
sträcka som berör programområdet.  

Järnväg 

I söder angränsar planområdet mot Värmlandsbanan, Trafikverket äger fastigheten 
Järnvägen 1:1. Värmlandsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer en-
ligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

I planbeskrivningen anges att det inte finns något framtida behov av ökad godstrafik 
på järnvägen. Källa till det påståendet saknas dock. Trafikverket anser att en ökad 
godstrafik kan förväntas och att detta bör beaktas vid planering av ny bebyggelse invid 
banan. Efterfrågan på att köra tåg på Värmlandsbanan är stor och det finns idag brist 
på kapacitet på sträckan mellan Kil och Kristinehamn. Ytterligare mötesstationer på 
Värmlandsbanan finns med i den gällande nationella planen för 2010-2021. 

Kommentar 

Texten har justerats. Efterfrågan och kapacitet mm på Värmlandsbanan kommer 
att i samråd med Trafikverket beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet.  
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Buller 

Det är väldigt bra att en bullerutredning har genomförts. Men utredningen har utgått 
från dagens trafik och inte den framtida. I enlighet med Boverkets Allmänna råd 
2008:1 - Buller i planeringen bör höjd tas för framtida trafikökningar. Olika bullerkäl-
lor bör dessutom sammanvägas, Trafikverket kan inte se att det gjorts i det här fallet. 

De ingångsvärdena som har använts avseende vägtrafiken kommer från mätningar 
genomförda under åren 2008-2010 och den trafik som planområdet i sig själv kommer 
att generera tycks inte vara inkluderad. Trafiksiffrorna från mätningarna borde räknas 
upp till åtminstone år 2020 men helst fram till år 2030 för att ge en bild av framtida si-
tuation. 

Kommentar 

Bullerutredning kommer att kompletteras med hänsynstagande till framtids trafik-
ökning i detaljplaneskedet.  

När det gäller järnvägstrafiken har beräkningarna baserats på totalt 73 tågpassa-
ger/dygn. Trafikverket anser att höjd bör tas för en framtida trafikering på 105 tågpas-
sager/dygn. Det låga antalet tåg uppvägs dock delvis av att för höga hastigheter har an-
tagits för godstågen. Godståg får normalt inte köra fortare än 100 km/h. 

Enligt linjeboken är största tillåtna hastighet förbi planområdet 150/195 km/h. Det in-
nebär att skyltad hastighet är 150 km/h men att vissa tåg har möjlighet att överskrida 
den skyltade hastigheten med 10 eller 30 %. De enda persontåg som får passera områ-
det i 195 km/h är snabbtåg med lutande vagnkorgar (X2) men många vanliga person-
tåg får passera i 165 km/h (10 % överskridande). Eftersom SJ avser att sluta trafikera 
Värmlandsbanan med X2:or ser Trafikverket i dagsläget dock ingen anledning att in-
kludera den typen av snabbtågen i bullerberäkningar kopplade till framtida trafik. 

Några maxlängder för tågen anges inte i utredningen. För beräkning av maximala bul-
lernivåer bör godstågens maxlängd antas till 650 meter. 

Trafikverket kan utifrån ovanstående konstatera att framförallt hastigheter och tågantal 
men även tåglängderna inte riktigt stämmer med de ingångsvärden Trafikverket anser 
bör användas. Eftersom det är så många ingångsvärden som avviker rekommenderas 
att beräkningarna revideras innan planprocessen går vidare. 

Kommentar 

Bullerutredning kommer att kompletteras med hänsynstagande till uppgiften 

Avsteg från riktvärdena 

Trafikverket anser att det inte är tillämpbart med avsteg från riktvärdena för buller i 
det aktuella området. Kriterier för när avsteg kan tillämpas finns i Boverkets Allmänna 
råd 2008:1 - Buller i planeringen. För att avsteg ska kunna tillämpas ska området utgö-
ra en central del av en stad eller större tätort med bebyggelse av stadskaraktär, alterna-
tivt att området utgörs av tät bebyggelse och ligger längs ett kollektivtrafikstråk i en 
större stad. 

Kommentar 

Detta är fråga som behandlas och övervägs i det kommande arbetet med detaljpla-
nen. 

På sikt skulle det möjligen gå att argumentera för att Alster förväntas bli en del av 
Karlstad och att kollektivtrafiken ska byggas ut till ett tydligare stråk. Några sådana 
planer finns dock inte beskrivna i planhandlingarna och bebyggelsen som föreslås 
framstår som relativt gles. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har kompletterats med behov av kollektivtrafiken. I övrigt 
se kommentar till Miljönämnden nedan  
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Bullerskydd 

Blir det aktuellt att uppföra bullerskydd i närheten av statlig väg eller järnväg är det 
viktigt med tidigt samråd med Trafikverket kring utformning och genomförande. Vid 
behov av att teckna avtal med Trafikverket för att reglera genomförande, framtida 
ägande, drift och underhåll bör de undertecknas innan detaljplan antas. 

Kommentar 

Bullerskyddet med sin utformning, placering och utförande mm kommer att disku-
teras i samråd med Trafikverket i detaljplaneskedet.  

Vibrationer 

Det är bra att en vibrationsutredning planeras. Förekomst av lösa jordlager som t.ex. 
silt och lera kan vara indikatorer på att marken är känslig för vibrationsstörningar. 

Kommentar 

Frågan kommer att utredas inom kommande detaljplanearbete. 

Farligt gods 

Järnväg är generellt att betrakta som en transportled för farligt gods och i planpro-
grammet föreslås ett ca 90 meters skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och Värm-
landsbanan.  Det saknas dock resonemang kring hur planområdet påverkas av farligt 
gods som transporteras på E18. Det framgår heller inte vilka konsekvenser planförsla-
get har på individ- och samhällsrisk i området. 

Kommentar 

E18 ligger på ett avstånd av ca 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse och 
det finns en del barriärer mellan E18 och framtid bostadsbebyggelse i form av kon-
torsbyggnader (Granngården, SWECON maskinanläggning och Lantmannavägen). 
Med tanke på 200 meters skyddsavstånd och kontorsbyggnader som barriärer an-
ses att risker från miljöfarlig gods på E18 är försumbart. Programbeskrivningen 
har kompletterats med detta.  

Trafikverket vill även upplysa om skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen som 
Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland gav ut 2006. Enligt den ska 
man vid planering av ny bebyggelse utgå från ett riskhanteringsavstånd på 150 meters 
från transportleder med farligt gods. I övrigt förutsätter Trafikverket att Länsstyrelsen 
och Räddningstjänstens eventuella synpunkter på riskhanteringen beaktas. 

Kommentar 

Skyddsavstånd från järnvägen till närmaste bostadsbebyggelse har tagits i samråd 
med räddningstjänsten. Detta avstånd har även diskuterats med hänsyn till rekom-
mendationer för ny bebyggelse utmed transportleder för farligt gods – ÖP2012, mark-
förhållanden och järnvägens situation på det avsnittet som berör planområdet. 

Spårspring 

I närområdet finns möjlighet att passera järnvägen planskilt. Trafikverket skulle gärna 
se att kommande planhandlingar tar upp om den möjligheten bedöms som tillräcklig 
eller om det finns behov av fler passager. Det bör även framgå om det finns behov av 
stängsel eller liknande skydd längs med järnvägen för att förhindra spårspring efter-
som att vistas obehörigt inom spårområdet är förenat med livsfara och dessutom är 
förbjudet. 

Kommentar 

En viktig målpunkt som kan komma att bli är en badplats som ligger på andra si-
dan av järnvägen inom Alster. I sydöstra del av planområdet, i närheten till bad-
platsen finns redan en passage varför en extra passage inte anses nödvändigt. 
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När det gäller stängsel och skydd för spårspring är järnvägen på det avsnittet 
ganska hög i förhållande till marken och det är mycket möjlig att ett bullerskydd 
kan komma att uppföras varför något stängsel inte bedöms nödvändigt.  

Tillgänglighet 

Trafikverket saknar uppgifter om turtätheter och restider med kollektivtrafik till vikti-
ga målpunkter. Det är även önskvärt att det framgår vilka som ska åka kollektivt, vilka 
målpunkter som är intressanta samt vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas, t.ex. 
avseende restider, turtätheter och kapacitet. 

Kommentar 

Se kommentar till Miljönämndens yttrande nedan. 

Avståndet till buss- och tåghållplatsen vid Välsviken är ca 1,5 km och det verkar fin-
nas möjlighet att både gå och cykla dit från planområdet. Det är en tillgång som kan-
ske går att utnyttja mer än vad som antyds i planhandlingarna. Finns det t.ex. några 
planer på upprustning och förbättringar av GC-stråket mellan Välsviken och Alster? 

Kommentar 

Det gc - stråket ligger utanför programområdet men det är ett viktigt stråk som kom-
mer att sammankoppla det aktuella området till Centrala Välsviken, tåghållplatsen 
och andra stadsutvecklingsområden som planeras mellan Välsviken och Alster. På 
kort sikt är det mycket möjligt att det stråket rustas upp, belysas och görs till ett or-
dentligt grusat stråk. Men på lång sikt måste frågan diskuteras i större perspektiv. 

Ytterligare information 

För närmare information kring ändrad markanvändning och planering för ny bebyg-
gelse i områden nära väg och järnväg se gärna de kunskapsunderlag för tillämpning av 
PBL och MB som finns tillgängliga via Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). 
Sök exempelvis på "kunskapsunderlag". 

För information om Trafikverkets riksintressen se: www.trafikverket.se/riksintressen. 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket förutsätter att ovanstående synpunkter beaktas, t.ex. att: 

• Bullerutredningen revideras avseende framtida trafikering av väg och järnväg. Samt 
att de olika bullerkällorna sammanvägs. 

• Utförligare riskbedömning avseende transporter av farligt gods, både för väg och 
järnväg, samt spårspring 

• Förtydligande av att E18 och väg 739 (Lantmannavägen) är statliga vägar och en tyd-
ligare beskrivning hur planförslaget påverkar dessa vägar. 

• Utveckla kopplingarna till kollektivtrafiken: tillgänglighet till buss- och tåghållplatser, 
turtätheter, målpunkter o.s.v. 

Kommentar 

Se kommentarer ovan 

I övrigt har Trafikverket inget ytterligare att tillägga i detta skede men ser fram emot 
fortsatt deltagande i planprocessen. 

Värmlands Museum 
Värmlands Museum har av Karlstads kommun ombetts yttra sig angående samman-
ställt planprogram för del av Brödet m.fl. tidigare industrimark vid nuvarande Grann-
gården öster om Alsterån. Området planeras tas i anspråk för småskalig bostadsbebyg-
gelse. Värmlands Museum har tidigare skrivit en fördjupad värdebeskrivning för om-
rådet på uppdrag av fastighetsägaren Lantmännen Novare AB genom SWECO arki-
tekter. Värdebeskrivningen är tänkt som ett stöd i arbetet med detaljplanen. 
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Syftet med planprogrammet så som Värmlands Museum har uppfattat det är att ange 
intentionerna för kommande detaljplan. Museet ser mycket positivt på det planunder-
lag som tagits fram då det inbegriper ett återbruk av en rad mer eller mindre kulturhi-
storiskt intressanta byggnader samtidigt som nybyggnation är tänkt att ske i återhåll-
sam skala med stor hänsyn både till befintliga byggnader och områdets karaktär av 
idag. Planprogrammet anger även behovet av skydd av de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna, i form av skydds- och varsamhetsbestämmelser, i enlighet med den vär-
debeskrivning museet tagit fram. 

Planunderlagets bärande idé är trädgårdsstadens mönster. Trädgårdsstadens idé som 
den växte fram under 1800-talet var att inte bara ge människor goda bostäder, utan 
också tillhandahålla bostadskomplement och gemensamhetslokaler. Det gröna; förgår-
dar, privata trädgårdar och parkmark skulle ge hälsa likväl som trivsel och grönsaker. 
Värmlands Museum menar att planförfattarnas idé om att använda trädgårdsstadens 
mönster vid gestaltande av Brödet 1 är sympatisk. Värmlands Museum ser fram emot 
att planförfattarna i detaljplaneskedet och i ett gestaltningsprogram utvecklar idén om 
trädgårdsstaden för området Brödet 1, modell 2000-talet. 

Några synpunkter: 
1. Vad gäller "gula villan" råder osäkerhet kring uppförandetiden. Det finns anledning 

att anta att byggnaden är äldre det årtal som angivits i planprogrammet (se fördjupad 
värdebeskrivning). 

2. Den specificering av det "vita magasinets" kulturhistoriska karaktär som görs bör för-
tydligas. Det som gör byggnaden intressant är att den utgör ett tidigt exempel på den 
till sin utformning funktionellt betonade lagerlokalen, samtidigt som byggnadens 
snickerier i form av portar och fönsterluckor är mer uttrycksfullt gestaltade på ett sätt 
som snarast knyter an till en äldre magasinsbyggnadstradition. 

Kommentar 

1 och 2 programbeskrivningen har kompletterats med upplysningen. 
3. Planprogrammet beskriver inte vilka yttre förändringar en ombyggnad av den vita 

magasinsbyggnaden skulle innebära, vilket omöjliggör ett närmare ställningstagande 
till de två alternativ som diskuteras i programmet.  

Kommentar 

Programmet redovisas en gestaltningsidé för exploatering inom området, mer detalje-
rad utformning med bl.a. val av alternativ, precisering, mm kommer att hanteras i det 
kommande detaljplanarbetet 

4. Slutsatsen i stycket om den "röda längan" (B3) bör justeras till: "Byggnaden bör för-
ses med varsamhetsbestämmelser som specificerar den allmänna varsamheten enligt 
PBL 8:17". 

5. Järnvägsbron beskrivs på sidan 10 som "ganska fräsch", något som kan uppfattas som 
lite luddigt. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har justerats. 

Som ett tillägg till museets fördjupade värdebeskrivning kan tilläggas att det i anslut-
ning till dagens järnvägsbro, utanför det sydvästra hörnet på det aktuella området, un-
der 1994 genomfördes en större arkeologisk utgrävning (RAÄ-nr Karlstad 111:1). På 
platsen låg under slutet av 1800-talet en större ångsåg. Undersökningen utfördes i 
samband med en ny järnvägssträckning och innefattade både en utredning och en slut-
undersökning. Platsens status är "undersökt och borttagen" vilket skall tolkas som att 
några ytterligare undersökningar i direkt anslutning till det utgrävda området inte är 
aktuella. 

Kommentar 
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Programbeskrivningen har kompletterats med uppgifterna. 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 
Trafikbuller 

Exploatören behöver inför fortsatt planarbete utreda och redovisa hur ett bullerskydd 
skall dimensioneras vad gäller längd och höjd för att säkerställa att riktvärden för tra-
fikbuller vid nybyggnation av bostäder inte överskrids. I en sådan bullerutredning 
skall man även ta hänsyn till vad en prognostiserad trafikökning kan innebära ur bul-
lersynpunkt.  

Kommentar 

Bullerutredningen kommer att kompletteras. Se kommentar till Trafikverkets yttrande 
ovan. 

För att uppnå tillfredsställande effekt på en bullerskärm bör skärmen stå nära spårom-
rådet, dvs. så nära ljudkällan som möjligt. Det kan innebära att en placering behöver 
ske inom järnvägsområdet, dvs. på mark som tillhör Trafikverket. Vid andra detaljpla-
ner har Trafikverket varit tveksamt till att låta privata aktörer få tillgång till lägen 
inom järnvägsområdet. Om det inte går att placera en skärm nära spårområdet utan 
istället en bit från järnvägsspåret kan det bli nödvändigt att göra skärmen högre för att 
få tillräcklig bulleravskärmning. Man bör även undersöka om det går att kombinera 
bullerskyddet i form av vall med skärm. Om s.k. spårnära skärmar, t ex z-block, kan 
vara lämpliga som bullerskydd bör också utredas. Höga skärmar kan innebära försäm-
ringar vad gäller sikt mot Vänern för planerad bebyggelse. Skötsel och underhåll av en 
skärm måste också regleras i avtal.  

Kommentar 

Tåg- och trafikbuller med bulleråtgärd kommer att utredas närmare i det fortsatta 
detaljplanebetet. 

Frågan om att bygga dubbelspår diskuteras för Värmlandsbanan. Man bör därför re-
servera mark för en sådan framtida lösning i en kommande detaljplan. 

Kommentar 

Trafikverket resonerar just nu om en mötesplats och inte dubbelspår, se kommentar 
till Trafikverkets yttrande ovan. 

Industribuller 

I området finns en verksamhet som reparerar och underhåller entreprenadmaskiner. En 
del av detta arbete sker utomhus. En bullerutredning som utförts vid pågående arbete 
utomhus visar att riktvärdena för externt industribuller överskrids vid plangräns. Bul-
lerutredningen hänvisar till riktvärdena för externt industribuller vid s.k. befintlig 
verksamhet. Miljöförvaltningen anser att för planerad bostadsbebyggelse skall man 
istället ha hårdare ljudkrav och att de riktvärden som gäller vid ny industri skall till-
lämpas vid planläggning. Jämfört med befintlig verksamhet blir då ljudnivåerna 5 
dBA lägre för dag, kväll och natt.  

Kommentar 

Industribuller och skyddsåtgärd utreds närmare i detaljplaneskedet. 

Med tanke på de korta avstånden som redovisas mellan bostäder och den aktuella 
verksamheten kan det finnas risk för störningar och konflikter. Fastighetsbolaget bör 
kommentera om det finns planer för något annat läge för den aktuella verksamheten 
eller en annan plats för utomhusarbeten med entreprenadmaskiner.   

Kommentar 
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Om det i detaljplaneskedet visar sig att bullervärden överskrider riktvärdena får åt-
gärder inom verksamheten övervägas. Verksamheten är under ständig förändring, 
bl.a. på så sätt att många reparationer utförs i fält och inte vid anläggningen i Alster. 
Detta förväntas öka i framtiden.  

När det gäller förändring och beskrivning av verksamheten se programbeskrivningen, 
sidan 4 under rubriken Inledning. 

Markföroreningar 

Med anledning av att platsen är ett industriområde har markundersökningar genom-
förts med tanke på risken för markföroreningar. Resultaten visar att marken innehåller 
föroreningar i begränsad omfattning. Eftersom området är stort har man i detta läge 
gjort en markundersökning av översiktlig karaktär. I markutredningen föreslår man 
därför kompletterande undersökningar för att kunna få en säkrare bedömning av om-
rådets lämplighet för bostadsändamål.  

Kommentar 

Markundersökningen kommer att kompletteras i samband med detaljplanarbetet 

Tillsynsmyndighet av en anmälan om markförorening är miljönämnden. Exploatören 
bör ta kontakt med miljöförvaltningen för samråd innan arbetet med en vidare utred-
ning av markföroreningar startar.  

Kommentar 

Frågan har vidarebifogats till fastighetsägare och kommer att upplysas igen i plan-
handlingarna i detaljplanskedet. 

Uppvärmning 

Området kommer inte att uppvärmas med fjärrvärme eftersom området inte är aktuellt 
i Karlstads Energis utbyggnadsplaner för fjärrvärme. Planprogrammet diskuterar berg-
värme och/eller andra alternativa energikällor. Om man avser att värma med bergvär-
me skall detta som anmälningspliktig verksamhet anmälas enligt miljöbalken till mil-
jönämnden. Vid lokalisering av bergborrade anläggningar skall man beakta vissa av-
stånd för att inte det inte skall uppstå kapacitetsbegränsningar för värmeanläggningar-
na. En exploatör bör på ett tidigt stadium utreda möjligheter och förutsättningar att an-
vända bergvärme i området genom bl.a. att ta fram en borrplan. Samråd bör ske med 
miljöförvaltningen.   

Kommentar 

Upplysning om detta har befordrats till exploatören/fastighetsägaren. 

Miljönämndens beslut 

I Karlstad kommuns kommande översiktsplan står att centralortens planering ska öka 
kollektivtrafikens och cykelns konkurrenskraft gentemot bilens. Målet är att 60% av 
tillkommande antal invånare ska ha en restidskvot under 1,5 och att 95% av tillkom-
mande antal invånare ska ha en restidskvot under 2. Det ska alltså inte ta mer än 50% 
mer tid att cykla till centrum än att köra bil, och inte mer än dubbelt så lång tid att ta 
bussen, (se sida 16 och 17) 

Kommentar 

Med ökat antal boende i Alster blir förutsättningarna för Karlstadsbuss att anordna 
kollektivtrafik till området bättre. Likaså kan cykelvägnätet komma att förbättras, bl.a. 
övervägas i den trafikplan som håller på att tas fram ett s.k. ”supercykelstråk” från 
Alster in mot Karlstads centrum.   

I det sammanhanget är det viktigt att detta område planeras väl för att utbyggnaden 
inte ska motverka kommunens egna mål. Området finns inte med som stadsutveck-
lingsområde i nya ÖP men ligger emellan Välsviken och Busterud. Busterud är ett om-
råde som dras med stora problem gentemot målen om ett balanserat transportsystem. 
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Restidskvoten för cykel är mer än dubbelt så hög som målet och för buss knappt dub-
belt så hög. 

Under åtgärder för Busterud står det "De relativt dåliga transportförutsättningarna är 
en av orsakerna till varför utbyggnad bör ske i relativt liten omfattning" (s 37). 

Kommentar 

Stadsutvecklingsområdena i ÖP 2012 pekar på områdena från Välsviken och österut 
mot Busterud och Lungvik. Programområdet ligger närmare staden än Busterud och 
har bättre förutsättningar för att knytas via en snabb cykelväg till staden.  

I det perspektivet är det oerhört viktigt att cykel- och kollektivtrafiktrafiken tas upp 
som ett genomgående och framträdande perspektiv i planeringen av området. En ny 
östlig linje för Karlstadbuss mot Skattkärr verkar vara en förutsättning för att restids-
kvotsmålen ska kunna nås för buss. Miljönämnden önskar att busstrafikens planering, 
och dess påverkan på restidskvoterna, blir ordentligt redovisade i framtida handlingar 
och att ambitionen givetvis ska vara att restidskvotsmålen nås. 

Kommentar 

Programområdet ligger direkt söder om den allmänna GC vägen som sammankopplar 
Skattkärr till stadscentrum via Kronoparken. Samt i samband med planprogrammet 
för Centrala Välsviken har två olika gc-stråk mellan Välsviken och Alster studerats, 
ett nytt stråk direkt söder om E18 och det befintliga stråket. I övrigt se kommentar till 
Trafikverkets yttrande ovan. 

Beträffande kollektivtrafiken finns nu ett politiskt önskemål att förbättra och öka kol-
lektivtrafikens täthet mellan Karlstadstätort och Skattkärr via programområdet. På 
lång sikt finns idéer att dra ett nytt kollektivtrafikstråk från Södra Kroppskärr, söder 
om E18 via Centrala Välsviken och Alster till Skattkärr.   

För cykel måste det till väl utbyggda och raka cykelvägar som utan krångel gör att det 
går att ta sig in till staden snabbt. Även detta bör vara utförligt redovisat i kommande 
handlingar, med beräknade restidskvoter efter genomförd utbyggnad. 

Kommentar 

Frågan beaktas i det fortsatta detaljplanarbetet. 

I handlingarna står att läsa att "Området föreslås präglas av en miljöprofil, så som ex-
empelvis lågenergihus, kretsloppsanpassat och kanske bil- och cykelpool. Vatten- och 
avlopp avses att anslutas till det kommunala nätet på Vammelsvägen." Detta är ut-
märkt, men denna miljöprofil måste också ses i ett större perspektiv - till exempel ge-
nom ovan nämnda åtgärder. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker Planprogram för del av Brödet m.fl., men be-
tonar vikten av att planerade utbyggnader av förskola och förskoleplatser inom områ-
det genomfors enligt tidigare beslutade planer. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid framtagande av synpunkter på planprogrammet ligger det i barn- och ungdoms-
förvaltningens intresse att barn och ungdomars behov av förskola och skola kan reali-
seras på ett tillfredsställande sätt inom närområdet, men också att barn och ungdomars 
intressen i övrigt kan tillgodoses. Det programförslag som redovisas innebär att nya 
bostäder tillkommer inom planprogramområdet. För att säkerställa den långsiktiga för-
sörjningen av förskoleplatser inom området är det av avgörande betydelse att den pla-
nerade förskolan i Alster förverkligas enligt planerna och att den förändrade strukturen 
av utbudet av förskoleplatser genomförs som en följd av den nya förskolan i Alster. 
Detta är viktigt för att säkerställa god kvalité i utbudet av förskoleplatser inom områ-
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det. Behovet av platser inom skolan kan tillgodoses inom Skattkärr/Väse skolområde 
eller närliggande skolområden. 

Kommentar 

Kommunen har fattat beslut att Alsters förskola ska vara färdigt byggd och tas i bruk i 
hösttermen 2013. I övrigt se Teknik- och fastighetsnämndens yttrande under rubriken 
konsekvenser för skola och förskola. 

Det är också viktigt för barn- och ungdomsförvaltningen att behovet av trygga och 
säkra skolvägar till och från området tillgodoses, detta för att förbättra barns möjlighe-
ter att på egen hand kunna röra sig mellan de olika vardagsmiljöer de vistas i, skola, 
hem eller lekmiljöer. I planprogrammet har vikt lagts på att skapa bra ytor för lek och 
rekreation, goda förbindelser med gång och cykelvägar, samt satsning på trafiksäker-
het. Detta är mycket positivt ur ett barn och 

Kommentar 

Påpekade frågor (trygghet, säkerhet, lek- och rekreationsmöjligheter, trivsel och 
goda förbindelser till gc-vägen) kommer att belysas och betonas mer i planhand-
lingar i detaljplanarbete. 

Teknik- och fastighetsnämnden 
Sidan 11 Gång- och cykelväg 

Här bör förtydligas att den separerade gång- och cykelvägen längs Stampvägen en-
dast går fram till Vammelsvägen. Söderut från Vammelsvägen till järnvägsporten 
övergår den separerade trafiken i en smal väg med blandtrafik. Från järnvägsporten 
mot badplatsen är vägen enskild vilket påverkar bilden på sidan 12 som utvisar 
gång- och cykelnätet för planområdet. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har justerats 

Det gång- och cykelstråk som finns söder om planområdet och stråket norrut väster 
om älven förbi herrgården är en gc-väg med låg kvalité i skogsmark. I planpro-
grammet beskrivs denna del av den sträckan som en grusväg. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har justerats. 

Sidan 18 Gångfartsgata 

Begreppet gångfartsgata finns inte i trafikförordningen. Däremot reglerar förord-
ningen begreppet gångfartsområden. Det bör påpekas att ett gångfartsområde måste 
vara utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte inbjuder 
fordon att köra fortare än gångfart. Detta innebär att området skall utformas däref-
ter vilket i sin tur påverkar framkomligheten för t ex. drift- och flyttfordon 

Kommentar 

Programbeskrivningen har justerats. 

Konsekvenser för skola och förskola 

Ny bebyggelse inom programområdet kommer inte att leda till att några tröskelef-
fekter nås inom skola. För att undvika tröskeleffekter inom förskolan är det av vikt 
att den planerade förskolan i Alster förverkligas enligt planerna. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har kompletterats med synpunkten. 
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Sidan 24 Vatten och avlopp 

2011 utfördes en översiktlig spillvattenutredning för Alster. Utredningen visade, att 
under förutsättning att kapaciteten på befintlig avloppspumpstation höjs med 20 %, 
finns kapacitet i befintligt ledningsnät för ytterligare ny bebyggelse om ca 110 lä-
genheter samt ny förskola. Vid tidpunkten för spillvattenutredningen bedömdes ny 
bebyggelse inom fastigheten Brödet till ca 40 lägenheter och omvandlingsområdet 
öster om Alster till ca 70 lägenheter. I det nu redovisade förslaget till planprogram 
anges 110 lägenheter vilket innebär att fastigheten Brödet tar tillvara hela den ledi-
ga kvarstående kapaciteten i spillvattensystemet 

För att klargöra exploateringen inom fastigheten Brödet och behoven som omvand-
lingsområdet öster om Alster medför föreslås att en kompletterande spillvattenut-
redning genomförs. 

Kommentar 

Frågan kommer att undersöks i detaljplanskede genom att komplettera den befint-
liga spillvattenutredningen för Alster. Kompletteringen ska svara på om det är 
möjligt att inom befintligt spillvattensystem i Alster byggas 100 lgh för Brödet ge-
nom att endast öka pumpkapaciteten i Alsters pumpstation alternativt prioriteras 
programområdet före andra utvecklingsområden bl.a. Busterud.  

Sidan 10 Mark och natur 

Här bör tilläggas att naturvärdena utefter Alstersälven är mycket höga då senare 
tids inventeringar av bl.a. fladdermöss och den rika förekomsten av fågelarter indi-
kerar områdets höga naturvärden. I älvsträckan nedan kraftverket finns även lek-
platser för den rödlistade fisken asp. Även sänkan mellan järnvägen och gångvägen 
i planens södra del hyser mycket högt naturvärde, med grova gamla sälgar och gott 
om död ved. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har kompletterats med synpunkten. 

Strandskyddet inom planområdet är upphävt genom tidigare (ännu gällande) pla-
ner. Strandskyddet återinträder när dessa planer ersätts med ny detaljplan. Frågan 
om strandskydd ska därför behandlas i samband med detaljplanläggningen. 

Kommentar 

Strandskyddet är en planfråga som kommer att behandlas i kommande detaljplan-
skede. 

Sidan 17 natur 

Detta stycke kompletteras med: Ingrepp i grönstrukturen utmed Alstersälven ska 
vara få och utföras med en planerad anpassning så att dagens värden för befintliga 
särskilda arter och artgrupper bibehålls.  

Kommentar 

Programbeskrivningen har kompletterats med synpunkten 

En naturstig utmed övre delen av slänten ned mot älven är positivt. I sänkan mellan 
järnvägen och nuvarande gångstig bör inga ingrepp göras mer än enstaka åtgärder 
för att trädsäkra järnvägstrafiken. Däremot kan vegetationen utmed gångstigen på 
mark med samma höjdnivå anpassas utan krav på hänsyn till särskild naturvärden. 

Kommentar 

Programbeskrivningen har kompletterats med synpunkten 



14 Samrådsredogörelse 
 

Planprogram för fastigheten Brödet 1 m.fl. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden vill här uppmärksamma stadsbyggnadsförvaltningen 
på att det finns behov av fler särskilda boenden för äldre och för personer som har 
stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Med anledning av behovet av särskilt boende för äldre beslutade vård- och om-
sorgsnämnden den 23 november 2011 att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på en tomt för ett nytt vårdboende i markplan. 

Kommentar 

Frågan diskuteras i ett annat sammanhang. 

Vård- och omsorgsnämnde vill även påtala vikten av bra boendemiljö för äldre el-
ler funktionshindrade, både vad det gäller välplanerade bostäder och tillgänglighet 
till service och allmänna platser. 

Kommentar 

Gestaltning och tillgänglighet är frågor som beaktas i det fortsatta detaljplanarbe-
tet. 

I övrigt har vård- och omsorgsnämnden inga synpunkter. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Under målområdet En stad för alla i Karlstads kommuns strategiska plan finns ett 
övergripande mål om att Karlstadsbornas möjligheter till bostad skall förbättras. 
För att nå det målet behöver det byggas bostäder för alla målgrupper. Arbetsmark-
nads- och socialförvaltningen föreslår därför att det i det aktuella området även 
byggs hyresrätter med låga hyror. 

I ramyttrandet för 2013 kommer Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att äska 
medel till ett boende för personer med livslånga psykiska funktionshinder. Det in-
nebär att det kan bli fråga om att hitta lämplig lokalisering för ett sådant boende. 

Kommentar 

Programförslaget utreder möjlighet för markanvändning till bostäder men upplå-
telse- och boendeform är inte direkt en planfråga utan det är en fråga för exploatö-
ren. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Ärende 

Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att bygga bostäder inom om-
rådet. 

Programförslaget innebär att viss upprustning av Alsteråns östra sida kan göras. 
Detta ökar tillgängligheten och attraktionen av Alsters herrgårds närområde, vilket 
är positivt.  

Vidare kan förslaget innebär förbättringar av bl.a. gång- och cykelvägar inom om-
rådet och kanske tom till och från Alsters samhälle. En förhoppning är att sommar-
gång- och cykelvägen från Heden till Alster uppmärksammas och därmed bli före-
mål för upprustning vad gäller kvaliteter som beläggning, belysning och skötsel 
vintertid. 

Inför framtida planering och genomförande av anslutning till kommunens vatten-
ledningssystem, fjärrvärmesystem och fiberoptik önskar förvaltningen kontaktas 
för anslutning till verksamheten Alsters Herrgård. 

Kommentar 



 
Planprogram för fastigheten Brödet 1 m.fl. Samrådsredogörelse 15 

 
Frågan har vidarebefordrats till VA enheten på teknik- och fastighetsförvaltningen 
för beaktande vid projektering. 

Karlstads elnät AB 
Karlstads Elnät AB har inte koncession inom detta område, dvs. inte anslutnings-
plikt. Fortum är koncession innehavare. 

Karlstads Stadsnät är utbyggt på Alsters villaområde och är intresserade av att an-
sluta dessa områden. Karlstads Stadsnät har fiberkabel i villaområdet som gränsar 
till Brödet 1, 

Kommentar 

Frågan kommer att belysas i det kommande detaljplanearbetet. 

Karlstads Energi AB 
Uppdraget som Karlstads Energi AB har är att hämta in hushållsavfall för Karlstad 
Kommuns medborgare. För att utföra uppdraget på ett trafiksäkert och arbetsmil-
jömässigt riktigt sätt utgör farbara vägar samt vändmöjligheter en viktig grund.  

Tillgängligheten för vår personal och hämtningsfordon är en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Hämtningsplatsen ska vara så dimensionerad att hämtning sker 
på ett arbetsmiljö- och trafiksäkert sätt, backning ska undvikas (arbetsmiljöverket).   

De förutsättningar som krävs för att vi ska kunna hämta hushållsavfallet är att vä-
gar och vändplatser är anpassade efter de mått hämtningsfordonet kräver (se bilaga 
kartor). 

Kommentar 

Utformning, placering och utförande är detaljplanfrågor. 

Yttranden från övriga 
Skanova Access AB 
Skanova har teleanläggningar inom planområdet som kommer att beröras 
se bifogad Karta. Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar området enligt 
bifogad. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att 
den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt har vi inget att erinra 
mot detaljplanen. Skanova önskar bli kontaktade för ledningssamordning. 

Kommentar 

Frågan har diskuterats med exploatören för beaktande i detaljplanskede. 

Naturskyddsföreningen Karlstad 
Vi ser positivt på att ett verksamhetsområde tas i anspråk för bostäder även om bul-
lerproblematiken måste lösas för att få en god boendemiljö i hela området och en 
rimlig kollektivtrafik måste ordnas för att inte de boende ska bli bilberoende. Det är 
också positivt att grönstrukturen i området i stora drag ska bevaras. 

De frågor som vi anser är viktigast att klarlägga vid fortsatt detaljplanering är: 

• Lämpligheten av att anlägga ett promenadstråk längs Alsterälvens 
östra sida: Miljön längs Alsterälven är mycket känslig med sina branta 
sluttningar och det vore direkt olämpligt att till exempel schakta bort mark 
för att öka tillgängligheten. Det är också viktigt att eventuell slyröjning för 
att ge utsikt mot älven görs med stor varsamhet för att inte påverka fåglar 
och andra djur. 

 



16 Samrådsredogörelse 
 

Planprogram för fastigheten Brödet 1 m.fl. 
 

Kommentar 

Promenadstråket kommer att vara i form av ett grusat gångstråk vilket gör att 
marken inte behöver schaktas bort.  

• Tillgången till kollektivtrafik: Förutsättningarna för att dra ut en linje 
med Karlstadsbuss till Alster och Skattkärr bör belysas. Nuvarande trafik 
med Värmlandstrafik är förhållandevis bra vardagar morgnar och kvällar 
men mindre bra övriga tider vilket gör att många Alsterbor blir bilberoen-
de. Detta gör också att förslaget inte lever upp till målen i kommunens 
transportstrategi som också avspeglas i översiktsplanen för 2012.  

Kommentar 

Se kommentar till miljönämndens yttrande ovan, under rubriken Miljönämn-
dens beslut. 

• Rasrisk längs Alstersälven: Programtextens skrivning om att rasrisken 
bedöms vara liten enbart på grund av att bostäder längs Alstersäl-
ven/strandkanten förläggs på mark där industribyggnader har legat känns 
inte seriös. 

Kommentar 

En geoteknikutredning kommer att genomföras i samband med detaljplanskede 

• Omhändertagande av dagvatten: Ambitionen bör vara att dagvatten tas 
omhand lokalt inom området och inte släpps ut i Alstersälven. 

Kommentar 

Lokalomhändertagande av dagvattnet kommer att ske innan det släpps ut i Alster-
sälven. 

Värmlandstrafik AB 
Sammanfattning 

Värmlandstrafik anser att det i utvecklingen av nya bostadsområden bör tas sär-
skild hänsyn till möjligheter att transportera sig med andra transportsätt än bil för 
att bygga långsiktigt hållbara samhällen. GC-vägar och kollektivtrafiksystemet har 
stor betydelse för att nå en hållbar utveckling - miljömässigt, socialt och ekono-
miskt. Placering och utformning av hållplatser liksom anslutningarna till och från 
dessa bör utformas för att nå hög tillgänglighet och säkerhet. 

Med den exploatering som planeras i Karlstads östra delat genom ett antal upprät-
tade planprogram vill Värmlandstrafik uppmana kommunen att ta fram en mer 
komplett studie över hur tillgängligheten till lokal och regional kollektivtrafik kan 
förstärkas genom såväl utvecklad infrastruktur som förstärkningar i trafiksystemen. 

Kollektivtrafikens förutsättningar 

Transportsystemet inklusive kollektivtrafiken är viktiga samhällsfunktioner vilka 
bidrar till tillgänglighet och utveckling för landets regioner. Värmlandstrafiks upp-
gift som trafikorganisatör är bl. a. att säkerställa ökad tillgänglighet såväl inom lä-
net som till och från storstadsområden. 

Infrastrukturen är ett viktigt utvecklingsområde för att öka kollektivtrafikens till-
gänglighet och användbarhet vilket i sin tur kan leda till att fler människor väljer att 
resa kollektivt för sina arbets- och fritidsresor. 

Attityder till kollektivt resande har även stor betydelse för hur människor väljer att 
resa. Förutom utveckling av infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik bör åtgär-
der för beteendepåverkan som komplement till fysiska åtgärder för att främja kol-
lektivt resande planeras. Detta är av särskild vikt i planområden som detta där av-
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stånden till kollektivtrafikhållplatser inte kan anses ligga inom rimlig närhet till ny 
bebyggelse. 

Enligt ÖP 06 anges att Alster på sikt ska kompletteras med fler villatomter. I ÖP 12 
ligger planområdet inom område för stadsbyggande. En förutsättning för denna ut-
veckling anges vara förbättrad utveckling av vatten- och avloppsförsörjning. Vår 
uppfattning är att den även bör inkludera utveckling av kollektivtrafiken. 

Kommentar 

Se kommentar till Trafikverket ovan. 

Tillgänglighet 

Kollektivtrafikförsörjning av Alster sker via Värmlandstrafiks linje 501 med håll-
plats på Lantmannavägen. Med tillkommande bostäder ökar behovet av välfunge-
rande och utvecklad kollektivtrafik. 

Kommentar 

Se Trafikverkets yttrande ovan. 

I planprogram för Centrala Välsviken vilket presenterades 2011 lyfter kommunen 
fram behovet av att ta fram en cykelstråkstudie för Välsviken med intilliggande 
områden vilket Värmlandstrafik välkomnar som ett led i att främja hållbara trans-
porter och i vilken det nya planområdet bör inkluderas. Värmlandstrafik vill trycka 
på vikten av att GC-vägar som sammanlänkar området med övrigt trafiksystem ut-
vecklas för att stimulera cyklandet men även för att främja upplevelsen av säkerhet 
som oskyddad trafikant. Dessa stråk är även av vikt för anslutning till kollektivtra-
fiken och utvecklingen av stråken bör ske samordnat för att stimulera möjligheten 
att använda flera trafikslag för t ex arbetspendling. 

Kommentar 

Se Trafikverkets yttrande ovan. 

I Välsviken finns en hållplats för regiontåg och längs El 8 trafikerar busslinje 500 
Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga frekvent. Väl utvecklade GC-stråk, utveckling 
av nya kollektivtrafikstråk och bytespunkter kan skapa mycket goda förutsättningar 
för kollektivtrafikförsörjning för ny och befintlig bebyggelse i Alster och Välsvi-
ken. 

Kommentar 

Programområdet kopplas till det övergripande gc-nätet som går till Kronoparken 
ut med Lantmannavägen och ett grusat gc-stråk mot Välsviken. Programområdet 
ska utformas med hänsynstagande till väl fungerande anslutningar till det allmän-
na befintliga gc-nätet och kollektivtrafiken med sina hållplatser  

Under 2011 presenterades förutom planprogram för Centrala Välsviken även plan-
program för industriområde Bråtebäcken. Samtliga programförslag ökar rörelserna 
i Karlstads östra delar varför Värmlandstrafik återigen vill uppmana kommunen att 
ta fram en mer komplett studie över hur tillgängligheten till lokal och regional kol-
lektivtrafik kan förstärkas genom såväl utvecklad infrastruktur som förstärkningar i 
trafiksystemen 

Kommentar 

Frågan diskuteras i större perspektiv i detaljplanskedet. 

Värmlandsbanan 

I söder gränsar planområdet till Värmlandsbanan som är landets mest trafikerade 
enkelspåriga bana. I planprogrammet har risker med transporter av farligt gods pre-
senterats vilket leder till en rekommendation att inga bostäder tillåts inom 90 meter 
från järnvägen. Vi vill också uppmärksamma kommunen på Värmlandsbanans ut-
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veckling ur persontransportperspektiv och att de förutsättningar som krävs för detta 
säkerställs. 

Kommentar 

Se trafikverkets yttrande ovan. 

Karlstads kommun presenterar i ÖP 12 i ett första steg behovet av kapacitetsök-
ningar på Värmlandsbanan och i ett andra steg dubbelspår mellan Kristinehamn 
och Kil. För att säkra möjligheterna att utveckla järnvägen måste både dubbelspår 
och åtgärder för att öka hastighetsstandarden möjliggöras. Hur Värmlandsbanans 
standard och kapacitet ska kunna utvecklas bör utredas av Trafikverket innan 
kommunen genomför någon ytterligare exploatering i anslutning till nuvarande 
järnväg. Detta säkerställer Karlstads och Värmlands framtida möjligheter till effek-
tiva och snabba persontransporter till Stockholm och Oslo med mycket fördelaktiga 
restider. 

Kommentar 

Se kommentar till Trafikverket ovan. 

Användbarhet 

Kollektivtrafiken ska vara användbar för personer med nedsatt funktion inom om-
rådena rörelse, syn och hörsel. Detta förutsätter också att hänsyn till nedsatt funk-
tion tas i vitformning av anslutningar till och från hållplatser och bytespunkter i 
kollektivtrafiksystemet. 

Kommentar 

Detta är ingen planfråga. 

I samband med anläggande av GC-vägar samt övriga förändringar i infrastrukturen 
i anslutning till planområdet bör om möjligt säkerställas att hänsyn tas till använd-
barhet för människor med funktionsnedsättningar. 

Kommentar 

Frågan hanteras inte i detaljplan. 

Säkerhet 

I Riksdagens transportpolitiska mål är säkerhet, miljö och hälsa ett mål. Utform-
ningen av transportsystemet ska anpassas så att hög säkerhet kan nås. Värmlands-
trafik har också målsättningen att hög säkerhet ska upprätthållas i och runt kollek-
tivtrafiken. Detta är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt 
alternativ för människors resor. 

Säkerheten och tillgänglighet i utformning av trafiksystemet bör omfatta såväl bi-
lister som övriga trafikanter. Tydliga och sammanhållna GC-stråk till och från 
planområdet stärker säkerheten för såväl kollektivttafikresenärer som gång- och 
cykeltrafikanter. 

Kommentar 

Se kommentar ovan under rubriken tillgänglighet. 

Alsters Herrgård 1:2 
Undertecknad är sakägare och direkt berörd av sagda planarbete. 

Mycket kort vill jag sammanfatta mina synpunkter i några få men för mig viktiga 
punkter. 

• Tillfartsväg för att kunna rensa bort träd och annan drivved som kommer i 
älven ned till dammen måste för framtiden säkerställas. 

Kommentar 
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Programområdet berör inte tillfartsvägen till dammen. 

• Planerad promenadväg längs gamla järnvägsbanken är direkt olämplig och 
bör utgå ur planområdet. Det måste antagas att det kan komma barnfamil-
jer som bosätter sig i det planerade området och strandbrinkarna bör häg-
nas in i det fall planen blir genomförd. Det är ett fullständigt livsfarligt om-
råde för barn att leka i. 

• Dammen måste inhägnas av skäl som ovan. 

Kommentar 

Planprogrammet pekar på vikten av att göra det nya gångstråket längs Alstersäl-
ven på ett sådant sätt att allmänheten kan använda det obehindrat. Stråket kommer 
att ha en tydlig gräns och inte som en del av kvartersmark för bostäder. Utform-
ning och placeringar av lekplatser kommer att göras med hänsynstagande till bar-
nens säkerhet oavsett vad de ligger.  

Beträffande inhängning av dammen bedöms att detta inte är nöjdvändigt pga. att 
det planerade gångstråket ligger långt ifrån dammen samt det finns en brant slänt 
emellan vilket fungerar som en barriär. 

• Stenmagasinet är olämpligt att använda för bostadsändamål då dessa kan 
störas av kraftverkets normala drift. 

Kommentar 

Kraftverket ligger lågt och på långt avstånd ifrån Stenmagasinet vilket gör att 
eventuell störning är begränsad.  

• Strandbrinkarna och järnvägsvallen är livsrum för Vinbärssnäckan och bör 
skyddas mot exploatering. 

Kommentar 

Frågan kommer att studeras vidare i detaljplanskedet. 

Mandelkakan 4 och 5  
Genom att utomhusaktiviteterna med reparationer och provkörning av tunga gräv-
och lastmaskiner kommer att koncentreras till planen närmast maskinhallen, kom-
mer detta att öka den redan idag störande verksamhet som pågår. Störningsfrekven-
sen har ökat kraftigt sedan SWE-CON flyttade sin verksamhet till Lantmännen för 
2-3 år sedan. Detta har vi vid ett flertal tillfallen påtalat för både Lantmännens, 
Kommunens och SWE-CON: S företrädare utan att någonting gjorts för att förbätt-
ra situationen. 

Allmänt tycker vi att det är olämpligt med en tung industri mitt inne i ett befintlig 
och ett planerat bostadsområde. Vid en flytt av maskinhallen till lämpligare plats, 
ett industriområde eller norr om E18 vid Alster skulle Alster bli ett attraktivt bo-
stadsområde. 

Kommentar 

Maskinhallen ligger utanför programområdet men planläggning för bostäder i 
närheten till maskinhallen måste ta hänsyn till allt störningar som kommer från 
den verksamheten.  

Vid informationsmötet klargjordes att maskinhallen skulle vara kvar med sin verk-
samhet som den bedrivs idag. För att minimera olägenheterna med buller och avga-
ser är det då ett måste att en bullerdämpning, bestående av en förlängning av ma-
skinhallens östra fasad i samma material som befintlig fasad, söder ut fram till den 
planerade bullervallen mot planerad bebyggelse 

Kommentar 
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Industribuller och bulleråtgärder kommer att hanteras och studeras i detaljplan-
skedet. 

Se förslag till bullerdämpning och insynsskydd mot befintlig bebyggelse i bilagor-
na 1 och 2. 

Kommentar 

Tack för illustrationen, i övrigt se kommentar ovan. 

Mandelkakan 14 ”Gransusliden 5”  
Då dessa byggnationer enligt er detaljplan för övrigt inte kommer att störa Alster 
villaområde nämnvärt så har ni däremot missat att ta upp hur denna utbyggnad 
kommer att påverka Alsters Strandbad som redan nu i dagsläget är för litet och för 
hårt belastad när alla i Alster och även många från Kronoparken med omnejd nytt-
jar badet varje sommar. Om det ska växa upp ett helt nytt bostadsområde så borde 
även badet innefattas i ert planprogram, och göras större med en sandstrand väster 
om båthamnen. Samt att all vass muddras bort då det väster om båthamnen och 
fram till Alsteråns utlopp har fått växa okontrollerat under de 16 år som jag bott i 
Alster. Om ni muddrar bort och anlägger en strand så får alla även de som kommer 
utifrån plats, och risken för osämja blir minimerad. Då kanske det även finns ut-
rymme för kioskverksamhet så det kanske kan ge arbetstillfällen för sommararbe-
tande ungdomar t.ex.? 

Kommentar 

Badplatsen ligger utanför programområdet och bedöms inte påverkas av det nya 
bostadsområdet. 

Glömde att säga att ni ska ha en stor eloge för att ni inte tar bort de gamla byggna-
derna utan involverar dem i den nya byggplanen, och att det blir ett unikt område 
som inte är stereotyp som de flesta bostadsområden är i dag. 

Vörtbrödet 6 ”Klackjärnsliden 17” 
Vi har läst den på papper utdelade informationen ”Planprogram för del av Brödet 
m.fl. – samråd” samt skummat igenom informationen på webben. Eftersom jag är 
bortrest ett par veckor i samband med informations- och samrådsmötet den 16 feb-
ruari så vill jag gärna lämna några synpunkter skriftligen. 

• Jättekul att bostadsområdet byggs ut! Det kan bara vara till fördel för oss 
som redan bor här, t.ex. genom att stadsbusstrafiken förhoppningsvis då 
förlängs hit. Idag passerar och stannar endast länsbusstrafiken här. 

• Beträffande ”Teknisk försörjning”. I vårt moderna samhälle känns det lite 
omodernt att endast räkna in vatten, dagvatten och avlopp i teknisk försörj-
ning. Lyft gärna fram att vi redan idag har tillgång till Karlstads Stadsnät 
här, dvs. ett fiberoptiskt kommunikationsnät för bredband, TV och telefoni. 
Något som jag själv i allra högsta grad var med om att förverkliga här ute i 
Alsters Villaområde. Ett fiberoptiskt nät rätt in i hemmet är endast förunnat 
ca 1% av villahushållen i Sverige. 

Kommentar 

Frågan kommer att förtydligas. 

• Barnomsorg: Om jag har rätt information så har det redan beslutats att byg-
ga en ny och större förskola i Alster med byggstart 2012. Framhäv gärna 
det och se till att det i det bygget tas höjd för behoven i det nya bostadsom-
rådet dit det säkert, som ni själva konstaterar, kommer att flytta många 
unga barnfamiljer. 

Kommentar 
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Se Teknik- och fastighetsnämndens yttrande ovan under rubriken konsekvenser för 
skola och förskola. 

• Sist, men absolut inte minst är frågan om buller. Om jag som boende i vil-
laområdet själv skulle räkna upp de 4 största bullerkällorna i området så 
skulle det se ut så här i tur och ordning med den största bullerkällan först: 

1. E18 

2. Järnvägen 

3. Industriområdet vid Brödet 

Vad jag försöker säga är att det buller som jag upplever som i särklass mest störan-
de idag är bullret från E18. I synnerhet är på vintern med dubbdäck, avlövade träd 
och hög klar luft. Därför är jag förvånad över att en bullermätning av det bullret 
inte utförts alls enligt samrådshandlingen. När motorvägen förlängdes förbi Alster 
för ett par år sedan pekade de teoretiska beräkningarna på att vi snarare skulle få en 
lägre ljudnivå från E18 i Alsters Villaområde än innan ombyggnaden. Något som 
jag tyvärr måste konstatera blev precis tvärs om. Jag skulle vara tacksam om en ny 
bullermätning av bullernivåerna från E18 kunde utföras för att konstatera om de är 
över gränsvärdena i villaområdet och/eller om något går att göra åt det. Jag skulle 
vara tacksam för om ni kunde se till att en sådan mätning blir verklighet. Dessut-
om, E18+Järnvägen+Industriområdet adderar ju samman till en totalt sett högre 
bullernivå än var och en för sig. Jag har t.ex. själv konstaterat att de bullerskyddan-
de glasrutorna längs E18 är lägre än de som finns vid Borgmästarbron och att de 
enligt min bedömning slutar alldeles för tidigt upp i backen in mot Karlstad. 

Kommentar 

För programområdet har i samband med planarbetet en bullerberäkning från E18, 
järnvägen och maskinanläggning genomförts. Den bullerutredningen kommer att 
kompletteras i detaljplanskedet, se Trafikverktes yttrande ovan. 

När det gäller bullerstörning från E18 som berör Alsters villaområde är det en frå-
ga som ligger utanför programgränsen och inte behandlas inom detta program, 
men ni som boende kan lyfta frågan vidare till väghållaren som är Trafikverket 

• Apropå bullret specifikt från industriområdet vid Brödet kan inte kommu-
nen säga upp arrendet med hyresgästerna där och utvidga bostadsområdet 
istället? Marken norr om E18 mellan Alster och Skattkärr är ju såvitt jag 
vet planerad för industriell verksamhet. Kan de inte flytta dit? 

Kommentar 

Marken inom fastigheten Brödet 1 är privatmark och planlagd för industriändamål 
dvs. att pågående verksamhet stämmer väl med gällande detaljplan. 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen av stads-
byggnadsarkitekt Ossman Sharif. 
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