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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Eventuella kvarstå-
ende synpunkter från planprogramsamrådet skall föras vidare in i detaljplaneske-
det.  

Hur samrådet har bedrivit 
Samråd enligt PBL 5:20 ägde rum den 15 september - 20 oktober 2011. Program-
met har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänhe-
ten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsi-
da. 

Inbjudan till ett informations- och samrådsmöte den 27 september skickades ut i 
samband med samrådsutskicket till fastighetsägare med flera, enligt fastighetsför-
teckning. Inbjudan har även funnits med i annons över programsamrådet i Karl-
stads båda dagstidningar. Till utannonserat möte, den 27 september, i Stadshusets 
cafeteria kom inga besökare. En notering om detta bifogas samrådsredogörelsen. 

Sammanfattning 
Sammantaget är de som lämnat synpunkter på planprogrammet positiva till en fort-
satt utbyggnad av Välsviken. De synpunkter som kommit in handlar främst om att 
programförslaget inte helt stämmer överens med utställningsförslaget av Över-
siktsplan 2012, tveksamheter till att bygga bostäder på Rävberget (områdena D och 
E) samtidigt har även positiva synpunkter framförts för bostäder där, behov av att 
veta var kompensationsområdet för skolskogen hamnar samt behov av fler utred-
ningar för området, i synnerhet angående buller. 

Planhandlingen har justerats enligt synpunkterna som kommit in under samrådet. 
Förslaget har ändrats och kompletterats med textstycken på följande områden: 

 Angående de punkter där planprogrammets föreslagna utveckling inte helt 
överensstämmer med översiktsplaneförslaget 2012. 

 För område E har fler alternativa användningsområden lagts till (förutom 
bostäder föreslås nu även verksamheter för handel, kontor och industri). 
Dessutom har detta resulterat i en ”försiktigare planering” för områdena D 
och E. Detta genom att låta utvecklingen i område B (industriområde med 
bussdepå) först få planeras och därefter planeras och anpassas övriga om-
rådena efter område B:s planering. 

 Kompensationsområde för dagens skolskogsområde föreslås antingen ge-
nom att planera in skolskogsområde i område D eller E, i kommande de-
taljplaner eller att undersöka om det område som TFF föreslår i sitt yttran-
det går att utvecklas för en skolskog (föreslaget skogsområdet ligger väster 
om Sommargatan, mellan Vårgatan och Klarinettgatan). 

 Tillgängligheten till den regionala kollektivtrafiken beskrivs närmare. 

 Markanvändningskartan har justerats angående område E:s utvidgade an-
vändningsområden, järnvägsområdets utbredning och trafikleder har för-
tydligats. 
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Det finns inga kvarstående synpunkter av sådan karaktär att det kan leda till senare 
rätt att överklaga detaljplaner.  

Fortsatt arbete och ställningstagande 
Planprogrammet har justerats enligt kommentarerna ovan och följande stycke har 
lagts till Planprogrammet under rubriken ”Fortsatt planering” där följande utred-
ningar ska göras under detaljplaneskedet: 

 Samlad bullerutredning (avseende trafikbuller och verksamhetsbuller) 

 Övergripande dagvattenutredning 

 Beskrivning av trafikflöden inom området 

 Naturinventering kompletteras 

 Riskanalys 

Med de ändringar som gjorts i planprogrammet efter programsamrådet menar 
stadsbyggnadsförvaltningen att planprogrammet kan godkännas.  

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het.  

Länsstyrelsen 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen  

Barn- och ungdomsförvaltningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Miljönämnden 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Karlstads Elnät AB 

Värmlandstrafik AB 

Naturskyddsföreningen, Karlstad 

 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

I det fall man väljer att bebygga området med bostäder, vill Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen att man bygger bostäder där också människor med knappa eko-
nomiska resurser har råd att bo, dvs hyresrätter med låga hyror. 

Kommentar 

Detaljplanen reglerar inte vilken typ av bostäder som får byggas. Det är en fråga 
som kan hanteras vid markupplåtelse. 

 

Kultur - och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planprogrammet för Cen-
trala Välsviken. 
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Barn- och ungdomsnämnden  

Vid framtagande av synpunkter på planprogrammet ligger det i barn- och ung-
domsförvaltningens intresse att barn och ungdomars behov av förskola och skola 
kan realiseras på ett tillfredsställande sätt inom närområdet, men också att barn och 
ungdomars intressen i övrigt kan tillgodoses. Det programförslag som redovisas 
innebär att både nya bostäder och nya arbetsplatser tillkommer inom planprogram-
området. 

Det är svårt att förutse behovet av förskoleplatser och skolor dels då utbyggnaden 
inte är tidsmässigt planerad och dels då spannet på antal planerade lägenheter är re-
lativt stort. Området kommer naturligt att anslutas mot Kronoparken via väg- och 
broförbindelser och sannolikt kan förskole- och skolbehovet initialt täckas av be-
fintliga enheter på Kronoparken. Skulle det planerade området bebyggas med det 
högre antalet bostäder angivna i planeringsprogrammet uppstår sannolikt behov av 
en förskole/skolenhet inom området. Denna enhet skulle i ett längre perspektiv 
även kunna delta i försörjningen av förskoleplatser och skolor i det framtida stads-
utvecklingsområdet i planprogrammets södra del. 

Kommentar 

Synpunkterna ovan har noterats och i en kommande detaljplanering av området 
kommer dessa frågor att beaktas. 

 

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 möj-
ligheter att på egen hand kunna röra sig mellan de olika vardagsmiljöer de vistas i, 
skola, hem eller lekmiljöer. Särskilt viktigt blir detta då området kan upplevas som 
isolerat av den barriär som E18 skapar. Säkra och trygga passager, såväl trafiksä-
kerhetsmässigt som trygghetsmässigt är därför viktiga.  

Kommentar 

Inför detaljplaneringen av området kommer dessa frågor att uppmärksammas. 

Karlstads Elnät AB – Nätplanering 

Placering av nya nätstationer bör göras i samråd med både exploatör samt stads-
byggnadsförvaltningen. Det är stor skillnad på effektbehovet hos handel/kontor 
kontra bostäder. Det är viktigt att de får en central placering för att hålla ner kabel-
längder. 

Den 130kV-ledning (VL18) som går igenom området måste beaktas vid planering 
av nybyggnation så att avstånd till byggnader och andra skyddsavstånd anpassas 
enligt gällande föreskrifter. 

Kommentar 

Frågorna kommer att hanteras i den fortsatta planeringen av området. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Allmänt om planen 

Planprogrammet omfattar ett mycket stort geografiskt område och griper över om-
fattande planeringsutmaningar. Länsstyrelsen välkomnar att programmet tagits fram 
och delar kommunens mening om behovet av ny övergripande planering för det ak-
tuella området. Länsstyrelsen föreslår att kommunen ändrar planrubriceringen från 
detaljplaneprogram till fördjupad översiktsplan. Att istället för att rubricera planen 
som detaljplaneprogram välja att gå vidare som fördjupad översiktsplan skulle un-
derlätta kommande detaljplanering. Länsstyrelsen är av åsikten att det aktuella de-
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taljplaneprogrammet, efter nedan nämnda förslag till omarbetningar, kan hanteras 
som fördjupad översiktsplan. 

Kommentar 

Planeringen av området och i synnerhet vissa delar (A och B) är i behov av en 
mycket skyndsam planering för att kommunen ska kunna erbjuda planlagd mark – 
industrimark i tid. Annan kommunal planering och beslut som byggande av en bio-
gasanläggning och Karlstadsbuss´ övergång till biogasdrift hänger ihop med den-
na planering. Därför har kommunen frångått den tidigare planeringen av en för-
djupning av översiktplanen över ett betydligt större område av Välsviken och tar 
nu istället fram ett planprogram för en mindre del -Centrala Välsviken - den del 
som påkallar planering först. 

Det nu aktuella detaljplaneprogrammet har inte fullständig överensstämmelse med 
de skisser som visas i utställningshandlingen av översiktsplanen. Dessutom kan det 
noteras att översiktsplanen nämner att planering i området bör föregås av en för-
djupad översiktsplan. Länsstyrelsen instämmer i översiktsplanens intentioner och 
ser framemot att delta i processen med en fördjupad översiktsplan. 

Kommentar 

Planarbetet med Centrala Välsviken har pågått samtidig som utställningsförslaget 
för översiktsplanen och det stämmer att programmet inte helt överensstämmer med 
utställningsförslaget. I programmet har området studerats på en mer detaljerad 
nivå än i översiktsplaneförslaget. Rävberget besitter väldigt fina kvaliteter för bo-
städer och som är väl värda att pröva i en detaljplaneprocess. Kvalitéer som ligger 
i det fina naturläget med gles tallskog och det höga läget som ger utsikt över Vä-
nern – där fri horisont går att se. Dessutom erbjuder området ett bra kommunika-
tionsläge och tillgång på närservice är god. Se även svar till miljönämndens ytt-
rande, sid 6-7. 

Eftersom det är bråttom att få fram mer industrimark i Karlstad föregås inte plane-
ringen av en fördjupning av översiktplanen utan påbörjas direkt med ett planpro-
gram. 

Länsstyrelsen rekommenderar att behovsbedömningen fördjupas och anpassas till 
den nya rubriceringen fördjupad översiktsplan. I och med detta bör en miljökonse-
kvensbeskrivning upprättas, efter att avgränsning och detaljeringsnivå samråtts 
med bland andra Länsstyrelsen. De synpunkter som framförs i detta programskede 
bör tydligt redovisas i det kommande planarbetet, så att kopplingen mellan syn-
punkter framförda nu och hur planeringen utvecklas under processen blir tydlig. 

Kommentar 

En miljökonsekvensbeskrivning kan bli aktuell i samband med kommande detalj-
planeläggning. 

I programhandlingen presenteras förslag på funktionsblandad bebyggelse inom om-
rådet. Länsstyrelsen konstaterar att med väl avvägd samhällsplanering är sådan be-
byggelse ett bra sätt att minska behovet av biltransporter och därmed miljöpåver-
kan. Utformningen bör ske så att de olika verksamheterna och bostadsområdena i 
så liten utsträckning som möjligt verkar begränsande på varandra. Detta genom att 
skapa barriärer för buller och annan omgivningspåverkan som vissa av de föreslag-
na markanvändningarna kan ge upphov till. 

Kommentar 

Barriärer kan planeras inom respektive område. Mellan område B och E finns 
även en naturlig barriär av skog. Mellan område E och kv Handlaren är avståndet 
inte stort, men bostäder behöver inte planeras precis vid kanten av berget utan kan 
förläggas på ett visst avstånd därifrån. Detta är frågor som får studeras närmare i 
detaljplaneprocessen, liksom andra avstånd till områden med olika verksamheter. 
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Behov av ytterligare utredningar 

Länsstyrelsen erfar att verksamheterna på Heden är under förändring och utvidg-
ning. Dessa förändringar bör avspeglas i planeringsförutsättningarna inom området 
Välsviken. 

Kommentar 

Det pågår planering på Heden som kan komma att påverka planprogramsområdet. 
Den fortsatta planeringen för Centrala Välsviken-området kommer att beakta det-
ta. Planprogrammet kompletteras med en kort text angående pågående planering 
på Heden. 

Vidare konstaterar Länsstyrelsens att blandningen av markanvändning där t.ex. 
transportintensiv handel (köpcentra) och bostäder blandas, ska föregås av utredning-
ar för att kartlägga planeringsmässiga utmaningar så att risken för negativa effekter 
av t.ex. buller minimeras. 

Kommentar 

Då dessa områden ska detaljplaneras kommer erforderliga utredningar att tas 
fram och i synnerhet en över hur bullersituationen i området kan komma att bli. Se 
även svar till yttranden från Miljönämnden sid 6 och 7 och Teknik- och fastighets-
förvaltningen sid 8-9. 

 

Inför mer detaljerad planering bör de bullerutredningar som planeras att genomföras 
ge en bild av den samlade bullerexponeringen inom området (industri-, väg- och 
tågbuller). Länsstyrelsen menar att det är viktigt att de grönområden som sparas er-
bjuder en bra ljudmiljö. Dagvattenfrågan, risker för översvämning och beskrivning 
av trafikflöden inom området behöver studeras närmare i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar 

Dessa frågor kommer att behandlas i kommande detaljplaner. Samtliga grönområ-
den kommer att vara bullerutsatta. Dessa är inte grönområden för rekreationshän-
seende i första hand utan är mer visuella estetiska grönområden.  

 

Länsstyrelsen efterlyser en studie om områdets naturvärden, där förekomster av 
skyddade arter bör ingå. Ett sådant planeringsunderlag bör även omfatta de vatten-
drag som finns inom eller i nära anslutning till området. 

Kommentar 

Områdena D och E innehåller enligt dagens naturinventering höga naturvärden 
och kommer inte att påverkas av planeringen. En framtida studie över områdets 
naturvärden kommer att göras till de olika detaljplanerna. För områdena A och B 
där planeringen är mest brådskande innebär det inga större konflikter med dagens 
naturvärden. Inför kommande detaljplaner görs fördjupade naturstudier. 

 

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning 

Vissa av de planerade verksamheterna kan komma att kräva tillstånd enligt miljö-
balken och vissa av åtgärderna kan komma att föregås av hantering enligt kultur-
minneslagen. 

 
Behovsbedömningen 

Länsstyrelsen menar att en kommande fördjupad översiktsplan ska omfatta en 
MKB. Vidare kan vissa detaljplaner, där tillkommande industri och verksamhets-
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område regleras, behöva omfattas av en MKB. Utifrån detta menar Länsstyrelsen 
att behovsbedömning ska göras inför varje ny detaljplan. 

Kommentar 

Behovsbedömning kommer att göras för kommande detaljplaner. 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att Karlstads kommun bör gå vidare med intentionerna i 
översiktsplanen genom att området blir föremål för en fördjupad översiktsplan. 

 

Kommunala remissinstanser 

Miljönämnden 

Området påverkas idag av trafikbuller från vägar, E 18 och Välsviken, och järnvä-
gen. Enligt planprogrammet är trafikbuller något som behöver utredas i det fortsat-
ta planarbetet. När detta utreds måste man beakta de stora förändringar som kan 
komma att ske inom området både vad gäller trafikbuller och verksamhetsbuller. 
Miljöförvaltningen bedömer det som sannolikt att trafikbuller inom området kom-
mer att öka och påverka området om järnvägssatsningarna i form av dubbelspår, 
rangering och industrispår blir verklighet. Man kan sannolikt även förvänta sig att 
antalet transporter och tunga transporter på Välsviksleden kommer att öka när den 
nya Elverumsbron blir utförd mellan Örsholmen och Lamberget. Välsviksledens 
betydelse som transportled för tunga transporter till och från Örsholmen är viktig 
att säkerställa. Inte minst för att kunna få över mer trafik från Örsholmsleden till 
Välsviksleden. Om de tunga transporterna väljer Välsviksleden istället för Ör-
sholmsleden så är det en positiv utveckling med tanke på bullerutsatta bostäder ut-
med Örsholmsleden. Planeringen av Centrala Välsviken måste ske så att man inte 
försämrar framkomligheten för den tunga trafiken på Välsviksleden.  

Kommentar 

En större utredning angående ovan nämnda bullersituation kommer att beställas 
för hela planprogramsområdet och tas fram till detaljplaneskedet. Även den fram-
tida trafiksituationen kommer att studeras. Se även svar till yttranden Länsstyrel-
sen sid 5, miljönämnden nedan sid 7 och Teknik- och fastighetsförvaltningen sid 8-
9. 

Stadsbyggnadsförvaltningen håller helt med om att framkomligheten på Välsviks-
leden inte får rubbas. Det kommer dock att bli trafikökning i området och en ny av-
fartsväg planeras från Välsviksleden till område B. Dessa förändringar i området 
bedöms Välsviksleden ha kapacitet att klara. 

Även lokaliseringen av en bussdepå och återvinningscentral är verksamheter som 
kan ge upphov till trafikbuller och industribuller inom området under delar av dyg-
net. Etablering av andra typer av industrier inom föreslagna områden kan också 
förutom verksamhetsbuller medföra trafikbuller för omgivningen vid t ex transpor-
ter till och från verksamheterna och trafikbuller som uppstår inom industritomter 
(räknas som industribuller).  

Kommentar 

En utförlig bullerutredning kommer att göras för området till detaljplaneskedet. 

 

Att planera för bostäder vid de platser som planprogrammet föreslår är därför ett 
tveksamt förslag. ÖP 2012, som för närvarande är på utställning, redovisar heller 
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inga bostäder vid de platser som planprogrammet gör utan har istället ett förslag på 
en utredningslokalisering av bostäder närmare Kroppkärrssjön. 

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande, på sidan 4. 

 

Med den planerade förändringen som innebär mycket hårdgjorda ytor kommer man 
att få en ökad avrinning av dagvatten. Enligt planprogrammet innebär det att man 
måste ordna bl a fördröjningsmagasin för utjämning och rening. Miljöförvaltningen 
anser att man för området tar fram en övergripande dagvattenutredning och som ti-
digt fastställs inför exploateringen. Det kan ju vara olika typer av lösningar såsom 
fördröjning, lokalt omhändertagande, fördröjningsmagasin m.m.  

Kommentar 

I planprogrammet kommer detta att förtydligas. Inför kommande detaljplaner ska 
en övergripande dagvattenutredning göras. 

Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-

nämnden med tillägget: 
att planera för bostäder i markanvändningsområdena E och D är direkt 
olämpligt pga av bl a buller och övrigt planerad verksamhet i området. 
Kommentar 

För område E och D kommer frågan om buller tas upp under senare detaljplane-
skeden och då kommer utredningar att visa på uppgifter huruvida en acceptabel 
ljudnivå går att frambringa i områdena eller inte. Stadsbyggnadsförvaltningen står 
fast vid att område E, i synnerhet, har sådana kvaliteter som skulle kunna bli väl-
digt attraktiva bostäder för Karlstadsborna. Se även svar på yttrande till länssty-
relsen sid 5, svar till miljönämnden yttrande, ovan, sid 6 samt svar till Teknik- och 
fastighetsnämndens yttrande sid 8-9. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Planprogramsområdet borde utvidgas till att omfatta även Trollkoneberget och om-
rådet närmast Kroppkärrssjön, inklusive Kroppkärrs Gård. Det är ändamålsenligt 
att området ända till Kroppkärrssjön planeras i ett sammanhang. Det finns även ett 
intresse från externa intressenter för bostadsutveckling i detta område. Båda områ-
den hänger dessutom samman tätt ur lokalplaneringssynpunkt. Bostäder på Väls-
viksområdet ska försörjas med förskole- och skolenheter och då man av erfarenhet 
vet att människor rör sig in mot centrum på morgonen och ut från centrum på kväl-
len ligger det nära till hands att Välsviken samspelar med Kroppkärr. Kroppkärr är 
ett område som det redan idag är hårt tryck på ur lokalsynpunkt och då området så 
småningom kan komma att växa ihop med Välsviken österut är det viktigt med en 
helheltsbild. Hur kommer förbindelsen mellan områdena att se ut, planeras endast 
GC-väg eller kommer även biltrafik att gå över eller runt Trollkoneberget? Kom-
mer busslinjerna att dras om ner mot Kroppkärr och vidare ut till Välsviken eller 
endast direkt från E18 till Välsviken? Detta är viktiga strategiska frågor som på-
verkar planeringen av skolor och förskolor. 

Kommentar 

I detta planarbete gäller det att snabbt få fram industrimark för bland annat sam-
hällsviktiga funktioner och därför tas inte ovan föreslagna områden med.  
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En helhetsbild över hur förbindelserna kommer att bli för GC-trafik, bil- och buss-
trafik efterfrågas. I första hand kommer en GC-väg av enklare sort, möjligtvis en-
dast användbar säsongsvis, att anläggas över Trollkoneberget. Det är troligt att 
det kan dröja åtskilliga år innan denna GC-väg byggs. Tidsmässigt sett hänger 
GC-vägen ihop med den övriga planeringen i området, främst då område D och E 
och vägdragningarna mellan Kroppkärrsmotet och Välsvikens handelsområde. Ex-
akta dragningar av de olika vägarna kommer att behöva ses över i detaljplaneske-
det. 

En koppling för biltrafik planeras från Östra infarten till Välsviken i områdets nor-
ra del. 

Vad gäller busstrafik är tanken att busslinjer ska trafikera inne i området i takt 
med att utbyggnad sker i området. Läs vidare svar till Värmlandstrafik AB, sid 13. 

Förvaltningen förhåller sig tveksam till bostadsexploateringen inom centrala Väl-
sviken. Marknadens intresse för en bostadsexploatering inom området bör under-
sökas närmare inför fortsatt planarbete. 

Kommentar 

Område E som i detta planprogram föreslås för bostäder kan idag möjligtvis ses 
som ett rätt isolerat och otillgängligt område. Som det tidigare framförts i denna 
skrivelse ser stadsbyggnadsförvaltningen detta område som ett intressant område 
som besitter kvaliteter utöver det vanliga (bl a utsiktsmöjligheter, fin tallskogsmil-
jö, närhet till kommunikationer och service) som förvaltningen vill pröva om det är 
möjligt att få fram attraktiva bostäder i. Det är dock viktigt att grundligt se över 
hur bullersituationen kan komma att påverka framtida bostäder, vilket får prövas i 
detaljplaneskedet. 

Det är svårt att förutse behovet av förskole- och skolenheter inom planprograms-
området eftersom spännet på antal planerade bostäder är relativt stort. Området 
kommer naturligt att anslutas mot Kronoparken via väg- och broförbindelser och 
sannolikt kan förskole- och skolbehovet initialt täckas av befintliga enheter på 
Kronoparken. Med det högre antalet bostäder angivet i planprogrammet uppstår 
sannolikt behov av förskolelokaler inom området, eller inom Kroppkärrsområdet. 

Kommentar 

Med ovan förklarad situation över förskole- och skolplatser tillgodoses det initiala 
behovet av skolplatser. 

Det finns inom kommunen ett stort behov av lokaler för gruppbostäder och enskil-
da lägenheter, både inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen. Vissa gruppboenden måste ha enskilt läge och byggas i ett 
plan men det finns även behov av att kunna integrera den typen av bostä-
der/verksamhet i befintlig bebyggelse och ny stadsbebyggelse. Området Välsviken 
är särskilt lämpat för bostäder där de boende behöver kommunal service eftersom 
området har goda kommunikationer och nära till många servicefunktioner. 

Kommentar 

Centrala Välsviken kan, om bullerutredningarna visar på en godtagbar bullersi-
tuation, erbjuda ett högst intressant område för den typ av bostäder/verksamheter 
som omnämns ovan, om dessa kan inrymmas i flervåningshus. Det är inte fråga om 
att bygga enplansbostäder i detta exklusiva läge. Det gäller här att få till en till-
räckligt stor expansion så att utbyggnadskostnaderna för området bär sig. För att 
ta tillvara på områdets kvalitéer är det önskvärt att behålla så mycket skogsnära 
natur som möjligt. Då är det lämpligt att bygga bostäder på höjden och detta pas-
sar ju särskilt bra på Rävberget eftersom det redan ligger högt och då utsikt över 
Vänern kan bli en boendekvalitet för många i flervåningsbostadshus. Detta område 
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är därför inte lämpligt för enplansbostäder. Se även svar till länsstyrelsens yttran-
de sid 5, miljönämndens yttranden sid 6 och 7. 

 

Det är av betydelse att även Rävberget med tysta dalen värnas så långt som möjligt. 
Rävberget är södra Kronoparkens enda lättillgängliga mer ostörda naturliga grön-
område. Den används flitigt som skolskog av dagis och särskola. 

Kommentar 

Ska området bebyggas så går det tyvärr inte att behålla den kvalitet som finns i 
området idag.  

Under kapitlet "Beskrivningen av området, nuläget", på sidan 7 under rubriken 
"Markanvändning" är det lämpligt att lägga in "Tysta dalen". Den nämns på sidan 
21 i sista stycket under kapitlet "Förslag till ändringar" men eftersom dalen förlorar 
denna egenskap med föreslagen lokalgata bör det framgå att vi känner till den i nu-
läget. Sista meningen på sidan 21 bör tas bort. Tystnaden blir förstörd av den gata 
för lokaltrafik och buss som föreslås, speciellt eftersom det blir uppförsbacke och 
omgivande mark har berg i dagen där trafik- och motorljud kan studsa. 

Kommentar 

Noterat 

På sidan 23 under rubriken "Grönstruktur", första stycket. Det bör redan i planpro-
grammet framgå var kompensation av tillgången till grönområde för skolområdet 
på Södra Kronoparken kan föreslås. Det enda skogliga grönområde som kan ut-
vecklas för ex. vis. förskolebarn och som finns att tillgå inom rimligt avstånd från 
dagens förskola är skogen som är belägen väster om Sommargatan ovan infarten 
till Vårgatan. Övriga skogsalternativ nära förskolan utgör endera svåra markförhål-
landen med mycket block (schaktat till slänten när Kronoparken byggdes) eller 
mycket nära till El8 som dels utgör risk att vistas i med småbarn samt en ohälso-
sam bullernivå som kanske omöjliggör kommunikation med barngrupper på plat-
sen. 

Kommentar 

Planhandlingen kompletteras med ett sådant stycke med kompensationsområde. 
Det område som påtalas ovan bör undersökas om det går att utvecklas för en skol-
skog. Detta område är dock utpekat som blandad bebyggelse i utställningsförslaget 
till ÖP 2012 och i planprogrammet för Universitetsallén (från 2003) ingår området 
i omvandlingen av Sommargatan, från obebyggt område till stadsgata med bebyg-
gelse med verksamheter knutna till universitetet. Ett annat förslag för kompensa-
tionsskogen kan vara att skapa plats/bevara skogsområde antingen i område D el-
ler E och frågan får tas med vid senare detaljplaneringen av områdena. Se även 
svar till Naturskyddsföreningens yttrande, sid 14. 

På sidan 30 under rubriken "Sociala konsekvenser" sista stycket bör det skrivas in 
att delar av Södra Kronoparken kommer att genom planförslaget med föreslagen 
bro att få bättre tillgång till grönområden, medan andra delar av Södra Kronopar-
ken kommer att få sämre tillgång med föreslagen exploatering av Rävberget. 

Kommentar 

Plantexten ändras enligt synpunkten. 

På sidan 28 under rubriken "Miljökonsekvenser av planförslaget" och underrubri-
ken "Vatten" står det att "Dagvattnet som kommer från områdena norrifrån trans-
porteras förbi området i ledningar." Dagvattnet ska gå genom området men bara 
delvis i ledningar. Meningen kan strykas. 
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Kommentar 

Plantexten ändras enligt synpunkten. 

 

Räddningstjänsten 

Biogashantering i Planprogrammet 
I planprogrammet behandlas verksamheter med biogas i två delar. En del berör den 
eventuella produktionsanläggningen av biogas som dock inte kommer att ske inom 
planprogrammets markområde men i dess närhet söder om järnvägen. Den andra 
delen handlar om biogas som bränsle till kollektivtrafiken och som kommer att 
hanteras inom planområdet på en bussdepå. Två alternativa placeringar av bussde-
pån har studerats. En av de studerade placeringarna är norr om Välsviksleden, vil-
ket även är planprogrammets förslag, och den andra placeringen är söder om Väls-
viksleden där planprogrammet föreslår industri/handel och återvinningscentral. 
 

De volymer av gas som kommer att bli aktuella för bussdepå och en eventuell pu-
blik tankstation är i planprogrammet ännu oklara. En osäker faktor beror på om det 
kommer att finnas en produktionsanläggning som kan distribuera gas via ledning 
till bussdepån och den publika tankstationen som kan bli aktuell i en framtid. I an-
nat fall måste all lagring av gas ske på bussdepån dit den levereras med tankfordon. 
Ett sk back-uplager kan även komma att bli placerat vid bussdepån oavsett om det 
finns en produktionsanläggning eller ej. Den sammantagna gashanteringen kan så-
ledes bli så omfattande, vilket kort belyses i en rapport från Sweco, att speciallag-
stiftningen om allvarliga kemikalieolyckor, den sk Seveso-lagstiftningen, kan aktu-
aliseras för gashanteringen vid bussdepån. Med en sådan omfattning på gasdepån i 
direkt anslutning till ett bostadsområde enligt planprogrammets förslag kan inte 
räddningstjänsten se det som att tillräcklig riskhänsyn tas i samhällsplaneringen. 
Det redogörs i programmet om de avstånd som reglerar tankstationers placering i 
”Anvisningar för tankstationer” men de ska inte ses som en absolut skyddsbarriär 
för planering av ett helt nytt och stort bostadsområde.  

Kommentar  

Utifrån Räddningstjänstens syn på dessa frågor angående biogashantering, som 
det i skrivande stund inte finns några slutliga beslut/svar om ännu, görs en ändring 
i planprogrammet. Planprogrammet kompletteras med att område E föreslås som 
bostäder alternativt verksamheter för handel, kontor eller industri. Områdena A 
och B kommer med största sannolikhet att detalajplaneläggas före övriga områ-
den, däribland E. Om det blir så att en bussdepå förläggs i område B och utifrån 
den gashanteringsmängd som då blir aktuell (ang bl a volymer, placering inom 
området mm ) får utredningar över aktuell situation visa om det är möjligt och 
lämpligt att bebygga Rävberget med bostäder eller inte. 

 

Bussdepåns västra gräns utgör även gräns för planprogrammet. Framtida använd-
ning av marken väster om planprogrammet kommer således även den att påverkas 
av en gasdepå vilket kan vara värt att belysa redan i planprogrammet för centrala 
Välsviken. 

Kommentar 

Planprogrammet har kompletterats enligt synpunkten. 

 
Sammanfattning 
Planprogrammet omfattar ett markområde som avses rymma flera viktiga och sam-
hällsnyttiga framtida exploateringar för kommunen såsom gasdepå för kollektivtra-
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fiken, återvinningscentral och en utveckling av järnvägstrafiken med reserverade 
utrymmen för en eventuell rangerbangård. Räddningstjänsten är positiv till att Väl-
sviken ges en industriell och handelsinriktad exploatering enligt förslaget för Cen-
trala Välsviken, vi ser dock inte att exploateringar med en mer riskfylld karaktär 
såsom en omfattande gasdepå är förenlig i nära anslutning med bostadsbebyggelse. 
En säkrare planering med väl tilltagna skyddsavstånd till bostadsområden bör efter-
strävas. 

Kommentar 

Planprogrammet har justerats angående dessa synpunkter, se svar till Räddnings-
tjänsten ovan. 

Yttranden från övriga 

Värmlandstrafik AB  

Sammanfattning 
Värmlandstrafik anser att det i utvecklingen av nya områden bör tas särskild hän-
syn till möjligheter att transportera sig med andra transportsätt än bil, till och från 
bostäder och arbetsplatser, för att bidra i byggandet av långsiktigt hållbara samhäl-
len. GC-vägar och kollektivtrafik-systemet har stor betydelse för att nå en hållbar 
utveckling - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Placering och utformning av 
hållplatser och bytespunkter liksom anslutningarna till och från dessa bör utformas 
för att nå hög tillgänglighet och säkerhet. Värmlandstrafik vill påpeka att kompe-
tensförsörjning till framtida verksamheter främjas av god tillgång till kollektivtra-
fik. Detta förutsätter en utveckling av infrastrukturen på både kort och lång sikt 
som främjar integration mellan olika trafiksystem. 

 

Värmlandstrafik uppmanar till en fördjupad dialog och studie om hur den regionala 
kollektivtrafiken kan tillgängliggöras det nya planområdet på ett effektivt sätt och 
vilka infrastrukturlösningar som krävs i den östra delen av Karlstad, längs El 8, för 
att använda befintlig och framtida trafik på ett effektivt sätt. 

Kollektivtrafikens förutsättningar / tillgänglighet 
Transportsystemet inklusive kollektivtrafiken är viktiga samhällsfunktioner vilka 
bidrar till tillgänglighet och utveckling för landets regioner. Tillgängligheten till 
aktuellt planområdet är god med järnvägsanslutning samt närhet till El 8 och Väls-
viksleden genom området. 

Värmlandstrafiks uppgift som trafikhuvudman är att säkerställa ökad tillgänglighet 
såväl inom länet som till och från storstadsområden. Infrastrukturen är ett viktigt 
utvecklingsområde för att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet 
vilket i sin tur kan leda till att fler människor väljer att resa kollektivt för sina ar-
bets- och fritidsresor. 

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över området som är ca 100 
hektar stort och planera för en rad olika typer av verksamheter från industri till bo-
städer, kontor och handel. Mer specifikt ska i första steget möjligheter för lokalise-
ring av återvinningscentral och bussdepå utredas. 

I planprogrammet beskrivs möjligheter för utveckling av olika typer av verksamhe-
ter i områdets olika delar och även framtida utveckling av infrastruktur med gång- 
och cykelvägar, gatunät, anslutningar till befintliga GC-vägar och vägstråk samt 
planerade broar för planskilda trafiklösningar över E18, Välsviksleden samt järnvä-
gen. 

Med ökad verksamhet och bebyggelse kommer antalet trafikrörelser i området att 
öka markant. För en långsiktig hållbarhet är det väsentligt att skapa förutsättningar 
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för andra trafikslag än bilen. Värmlandstrafik ser positivt på att man i planområdet 
lyfter fram behovet av att ta fram en cykelstråkstudie för Välsviken med intillig-
gande områden. Vi önskar även att en mer komplett studie över hur områdets till-
gänglighet till lokal och regional kollektivtrafik kan förstärkas genom såväl utveck-
lad infrastruktur som förstärkningar i trafiksystem. 

Kommentar 

Detta kommer att studeras när även resten av Välsviken blir aktuellt för planlägg-
ning. 

 

Den möjlighet att resa kollektivt till och från området som lyfts fram i planpro-
grammet är en lokal linje från Karlstads centrum. Med beaktande av att såväl verk-
samheter med mycket personal, bussdepå, industri, handel och kontor planeras i 
området bör tillgängligheten till den regionala kollektivtrafiken också beskrivas. 

Kommentar 

Planhandlingen kompletteras med beskrivning av den regionala kollektivtrafiken. 

 

Det finns en järnvägshållplats i södra delen av området som angörs av regionala 
tåg. En lokal busslinje trafikerar sträckan från hållplatsen till universitetet. Idag 
stannar 25 tåg vid Välsvikens hållplats, framförallt på morgon och eftermiddag. 
Den tidtabell som gäller från och med december 2011 kommer att öka antalet 
stopp till 29 tåg per dygn. Detta kommer att förstärka tillgängligheten till området. 

Utveckling av område F som ett stationsnära samhälle med inslag av handel och 
verksamheter där resenärerna kan uträtta sina vardagliga behov stämmer mycket 
väl med de krav som krävs för att ställa bilen och använda kollektiva alternativ för 
sina vardagsresor. Denna utveckling kommer ytterligare att förstärka Välsvikens 
hållplats och tågtrafiken som ett attraktivt alternativ för arbetspendling. 

Bussdepå 
Värmlandstrafik har läge efterlyst en gemensam regional strategi för depå- och 
verkstadsfrågor. Bolaget har också utrett och kalkylerat modeller för byggande av 
depåer som kan expanderas i takt med efterfrågan. Detta har vi informerat Karl-
stads kommun om i ett tidigt skede. Den strategi Karlstads kommun nu har valt 
försvårar möjligheten att uppnå en gemensam, regional strategi. 

 
Genom att pågående upphandling kan resultera i att en ny depå byggs utom kon-
troll av den blivande Regionala Kollektivtrafikmyndigheten kan det dessutom re-
sultera i väsentliga merkostnader, som kan drabba den totala kollektivtrafiken i lä-
net. 

Tätortstrafiken i Karlstad finansierar i befintligt kontrakt omkring halva kostnaden 
för befintlig depå, på Våxnäs. Värmlandstrafik finansierat den andra halvan, genom 
att drygt en tredjedel av linjetrafikbussama är knutna till depån, Den samlade års-
kostnaden uppgår till omkring sex miljoner kronor. 

Depån på Våxnäs är sannolikt för liten för en kraftfull expansion av kollektivtrafi-
ken på lång sikt, men frågan om en expansion av depåkapacitet i Karlstads område 
borde ha varit värd ett gemensamt arbete för att tillgodose det samlade regionala 
kollektivtrafiksystemet på ett kostnadseffektivt sätt. 

Kommentar 

Det sker gemensamma diskussioner när det gäller kollektivtrafik. Vad beträffar 
ytan i planprogrammet, där mark avsatts för ett framtida bussdepåläge, är den till 
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räckligt stor för att rymma Värmlandstrafiks bussar. 

 

Det är olyckligt att både depåfrågan och upphandling av tätortstrafiken i Karlstad, 
sker utan samråd med och utan hänsyn till det regionala systemets funktion. 

Regionalt perspektiv 
Karlstad har som regionhuvudstad en stor andel inpendlare. För att främja kollek-
tivt resande till arbetsplatsområden i Karlstad är det väsentligt att utveckla infra-
strukturen för lokal och regional kollektivtrafik i samverkan. Detta kan ske genom 
uppförande av attraktiva bytespunkter längs stomlinjer, motorvägshållplatser och 
uppgraderingar av hållplatser för regiontågen där möten sker med lokaltrafik och 
GC-vägar vilket ger säkra transportstråk från bytespunkten till näraliggande arbets-
platsområden. 

 
Vid utredning av hur det nya planområdet för Centrala Välsviken ska kollektivtra-
fikförsörjas bör samordning med fortsatt verksamhetsutveckling och bebyggelse-
utveckling mot Kronoparken och industriområde i Bråtebäcken ske. I Välsviken 
finns en hållplats för regiontåg som redan 2012 kommer att trafikeras mycket fre-
kvent. Detta kommer att möjliggöra för kollektivtrafikresenärer att resa med tåg till 
och från Välsviken och andra trafikslag inklusive gång och cykel transportera sig 
vidare till verksamheter eller boende inom planområdet och dess närhet. Likaså 
passerar regionala bussar E18 och universitetet bland annat linje 500 som har 
sträckningen Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga med 19 dubbelturer per dag. 
Även denna linje kommer att öka antalet turer från och med december 2011 med 
ytterligare 8 dubbelturer per dag för att stärka trafiken och uppnå halvtimmestra-
fik under morgon och eftermiddag. Detta förstärker ytterligare tillgängligheten 
längs stråket. 

Kommentar 

En liknande lösning som finns angående busstrafiken till Skåre med linje 2 och 8 
kan bli aktuellt i området mellan Välsviken-Bråtebäcken- Skattkärr. Till Skåre går 
linje 2 in i de förbipasserande områdena och tar upp resenärer på rätt frekventa 
hållplatser medan linje 8 går mer gent och stannar vid färre busshållsplatser. Se 
även svar till Teknik- och fastighetsnämndens yttrande sid 8. 

 

Värmlandstrafik uppmanar till en fördjupad dialog och studie om hur den regio-
nala kollektivtrafiken kan tillgängliggöras det nya planområdet 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. 

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 utformning av anslutningar till och från hållplatser och bytespunkter i kol-
lektivtrafiksystemet. 

I samband med anläggande av nya hållplatser, bytespunkter och GC-vägar eller bro-
ar bör säkerställas att utformning och placering anpassas för människor med funk-
tionshinder. 

Kommentar 

Detta är inga planfrågor, utan de får hanteras i samband med projektering. 
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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. 

I planområdet där olika verksamheter ska etableras och där det redan idag passerar 
mycket tung trafik samt även farligt gods via Välsviksleden är det extra viktigt att 
ta hänsyn till de oskyddade trafikanternas upplevelse av trygghet och säkerhet 
inom och till och från området. Det är positivt att kommunen redan i planpro-
grammet presenterar flera planskilda lösningar för att skapa säkra stråk för gång 
och cykeltrafik i området. Dessa stråk är viktiga för framtida anslutning till den re-
gionala kollektivtrafiken och utvecklingen av stråken bör ske samordnat för att 
stimulera möjligheten att använda flera trafikslag för t ex arbetsresor till och från 
området. 

 

Naturskyddsföreningen, Karlstad 

Naturskyddsföreningen i Karlstad har följande synpunkter på samrådsförslag om 
program för Centrala Välsviken.  

 

Vi är i stora drag positiva till det framlagda förslaget. Speciellt glädjande är planer-
na på att Trollkoneberget ska bli naturreservat. Positivt är också: 

att verksamheter och bostäder förläggs till samma område 

att flera samhällsviktiga funktioner (återvinningscentral, bussdepå och utökat järn-
vägsområde) förläggs till området 

att det finns inlagt rejäla gröna stråk mellan bebyggelse och anläggningar 

 

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

 

Den närmare lokaliseringen av bebyggelse på Rävberget så att värdefulla naturpar-
tier kan sparas. Detta verkar vara en intention i programförslaget. En fråga är vilket 
område som avses med "i anslutning till undergången under E18" som kompensa-
tion för den skolskog som idag finns på Rävberget (sid 23). 

Kommentar 

Området som citeras från programmet, ovan, stämmer inte och denna text tas bort. 
För fråga om att kompensera dagens skolskog hänvisas till svaret till Teknik- och 
fastighetsnämndens yttrande sid 9. 

 

Avgränsningen av bebyggelse söder om järnvägen. Även om detta inte ingår i pro-
gramförslaget så ger programmet möjlighet till en väg som ansluter till eventuell 
framtida bebyggelse. Naturskyddsföreningen anser av flera skäl att bebyggelse inte 
bör tillkomma söder om järnvägen. 

Kommentar 

Området söder om järnvägen behandlas inte i detta program. 

 

Att järnvägsområdet anpassas till Frödingledens sträckning så att inte de känsliga 
miljöerna vid Kroppkärrsbäcken påverkas och att järnvägens barriäreffekter inte 
blir större än de redan är. 
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Kommentar 

Frågan tas med till senare skede i planprocessen, eventuellt kan ett grönområde 
läggas in som skydd för Frödingleden. Detta är ett planprogram som endast tar 
upp de stora riktlinjerna för området.  

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2011-11-14 av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin. 




