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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD 

Inledning 
Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna 
samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der programsamrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag 
till förändringar av programmet med anledning av synpunkterna. Efter att planpro-
grammet har godkänts kommer detaljplaner att upprättas för olika delar inom pro-
gramområdet.  

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess och är en del i en eller 
flera detaljplaneprocesser. I detta fall är det troligt att planprogrammet kommer att 
resultera i ett antal olika detaljplaner.  

 

Hur samrådet har bedrivits 
Programsamråd enligt PBL 5:10-11 ägde rum 17 juli 2013 till 22 september 2013. 
Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till ägare till 
fastigheter och byggnader inom och gränsande till planområdet, och till organisat-
ioner verksamma inom området. Planen har dessutom funnits tillgänglig för all-
mänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida.  

Ett öppet hus hölls den 11 september 2013. Anteckningar från öppet hus bifogas 
samrådsredogörelsen (bilaga 1). 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör främst risk- och störningsaspekter såsom buller, transpor-
ter av farligt gods och översvämning/dagvatten, men även synpunkter på trafik. Ett 
yttrande från en privatperson har inkommit.  

 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
• Kompletterande text om översvämningsrisk från Klarälven. 

Kvarstående synpunkter från programskedet 
Kvarstående synpunkter finns från en privatperson. 

Synpunkter från programskedet handlar främst om fortsatta utredningar inom ra-
men för kommande detaljplanering. 
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Kvarstående synpunkter förs vidare till respektive detaljplan inom programom-
rådet.  

Ställningstagande 
Efter gjorda förändringar bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att programmet är fär-
digt för godkännande i Stadsbyggnadsnämnden. 

Inkomna yttranden 
Totalt nio yttranden har inkommit. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, 
Trafikverket, Teknik- och fastighetsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kul-
tur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Miljönämnden, Karlstads Elnät AB, Handi-
kappföreningarna Karlstad (Tillgänglighetsgruppen), Svenska Kyrkan och en pri-
vatperson. Yttrandena återges i sin helhet nedan. Kommentarer och förslag till för-
ändringar redovisas med kursiv stil.   

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Karlstads Elnät AB och Barn- och ungdomsnämnden har meddelat att de inte har 
något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen  

Behov av ytterligare utredningar  
Luft och buller  
Programområdet ligger i närheten av E18. Markanvändning och placering av husen 
kan komma att ha betydelse för hur luftföroreningar ansamlas samt eventuellt om 
människor blir utsatta för luftföroreningar och i vilken utsträckning. Inför detalj-
planeläggning bör beräkningar göras för samtliga luftkvalitetsnormer.  
Ur luftkvalitetssynpunkt kan det ifrågasättas om marken som ligger i så nära an-
slutning till motorvägen är lämplig som motions- och idrottsområde. Bullerstörning 
kan också påverka områdets attraktivitet för rekreationsändamål och bör därför ut-
redas vidare. Planprogrammet identifierar behovet av att ta fram en mer detaljerad 
bullerutredning.  
Farligt gods  
E18 är transportled för farligt gods. Kommunen har indikerat att vidare analys av 
risker kopplade till transportleden kommer att ske inom ramen för de fortsatta de-
taljplanprocesserna.  

Kommentar: 

Områdets närhet till E18 kan innebära att åtgärder behöver vidtas för att klara 

av buller-, luftmiljö- och riskpåverkan. Detta kommer att studeras vidare i 

kommande detaljplanearbete. 

Radon  

Att byggnader ska ges ett tekniskt utförande så att gränsvärdet för radon inte 
överskrids är säkerställt i Boverkets Byggregler (BBR). Särskilda planbestäm-
melser avseende radon behövs därför inte. Det är dock lämpligt att radonfrågan 
kommenteras i planbeskrivningen eller som en upplysning på plankartan i de 
kommande detaljplanerna.  



GODKÄNNANDEHANDLING 
Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 3 

 
Kommentar: 

Noteras. 

Dagvatten  

En dagvattenutredning har tagits fram som planeringsunderlag till programmet, 
dock finns den inte bilagd till programhandlingarna.  
Kommunen konstaterar att planområdet utgör den nedre, mottagande delen av 
ett större avrinningsområde som omfattar hela Rud, som är mycket viktigt i det 
övergripande systemet för dagvattenhantering. Programförslaget innebär en 
eventuellt flytt av utjämningsmagasinet samt omformning av befintliga dagvat-
tenleder.  
I det fortsatta planarbetet behöver dagvattenfrågan särskilt beaktas. Detta gäller 
såväl kapacitetstärkande samt fördröjningsåtgärder, minskning av hårdgjorda 
ytor samt krav på rening av dagvattnet.  

Kommentar: 

Dagvattenfrågan kommer att beaktas i fortsatt detaljplanearbete, med utgångs-

punkt ibland annat den framtagna dagvattenutredningen. 

Övriga utredningar  

Planprogrammet identifierar behovet av att i det fortsatta planarbete beakta frå-
gan kring geoteknik, påverkan på naturen, trafiksäkerhet och framkomlighet, 
översvämningsrisk samt kapacitet i ledningsnätet och annan infrastruktur.  

Kommentar: 

De ovan nämnda frågorna, samt övriga planeringsfrågor kommer att beaktas i 

fortsatt planarbete. 

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning  
Området omfattas av ett markavvattningsföretag (se bilaga 1, papperskopia). Mar-
kavvattning är tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § Miljöbalken.  
Inom planområdet finns en enkelsidig allé längs Nokiagatan. Alléträd omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. Dispensplikt gäller för åtgär-
der som kan skada biotopen, och för att få dispens krävs särskilda skäl.  

Kommentar: 

Noteras. 

Behovsbedömningen  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte förväntas med-
föra betydande miljöpåverkan.  
Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen anser att ovanstående utredningar behöver genomföras inför det fort-
satta planarbetet. För övriga frågeställningar anser Länsstyrelsen att planprogram-
met utgör ett gott underlag inför kommande detaljplanering. 

 

Trafikverket 

Synpunkter 

Trafikverket delar kommunens syn på att en djupare studie av bullersituationen 
krävs i kommande skede för att säkerställa en god bebyggd miljö. Beräkningarna 
bör bygga på kommande prognosår så att kommande trafikökningar inte medför att 
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riktvärden överskrids. Även i övriga beräkningar för trafikalstring bör en framtids-
prognos för trafikens utveckling vara utgångspunkt.  

Kommentar: 

Noteras. 

Trafikverket kommer under senare delen av 2013 starta upp en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS), för E18 Genomfart Karlstad. Studien kommer att behandla E18 med tillhö-
rande trafikplatser mellan Skutbergsmotet och Universitetsmotet. För Trafikverkets 
del är det viktigt att kunna utläsa påverkan från framtida bebyggelse på E18 i arbe-
tet med åtgärdsvalsstudien. 

Kommentar: 

Noteras. 

Trafikverket delar i övrigt planprogrammets resonemang och slutsatser kring prio-
ritering av gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Förtätning i lägen med god 
kollektivtrafikförsörjning och utbyggda gång- och cykelmöjligheter främjar håll-
bart resande och ligger väl i linje med de transportpolitiska målen om samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Trafikverkets samlade 
bedömning är att planprogrammet utgör ett väl underbyggt underlag med många 
aspekter som en god utgångspunkt för kommande avvägningar i följande plane-
ringsskeden.  

 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positiva till idrotts- och rekreations-
område på södra Rud. Det ger oss stora möjligheter att i framtiden utveckla verk-
samhet som idag saknas på Rud. Våra synpunkter har beaktats i planprogrammets 
inledningsskede och vi har därför inga ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Miljönämnden 

Om planprogrammet antas kommer man att behöva ta fram ett antal miljöutred-
ningar när detaljplan(er) upprättas. En viktig utredning vilken bör tas fram i ett ti-
digt skede är vägtrafikbullerkartläggning för nya bostäder som planeras att uppfö-
ras inom Rudsrondellen. 
För trafikbuller finns en huvudregel som bland annat säger att detaljplanen bör sä-
kerställa att bostäder kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus, (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till tra-
fikbuller. Om man inte klarar huvudregeln så kan man göra avsteg från detta i en-
lighet med Boverkets allmänna råd, (2008:1) ”Planera för bostäder i områden ut-
satta för buller från väg- och spårtrafik”. Det kan innebära att man vid detaljplane-
arbetet behöver lägga stor omsorg vid typ av byggnadssätt av nya bostäder. Ett för-
slag som programmet redan nu illustrerar är bland annat en bebyggelse med slutet 
byggnadssätt och punkthus. 



GODKÄNNANDEHANDLING 
Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 5 

 
Eventuell radon i mark och hur dagvattenhanteringen ska lösas är något som också 
kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet. När det gäller frågan om dagvat-
ten är principen enligt planprogrammet att inte mer vatten ska lämna området än 
vad det gör idag. Skulle det ändå visa sig att man behöver göra någon form av dag-
vattenlösning som innebär en anläggning för fördröjning av dagvatten, utjämning 
av flöden eller avskiljning av föroreningar så ska detta enligt miljöbalken anmälas 
till tillsynsmyndigheten som är miljönämnden. 

Kommentar: 

Noteras. 

Miljöförvaltningen har inget att invända mot att man utreder möjligheterna för att 
exploatera området för bostäder handel och idrotts- och rekreationsändamål. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsför-
slaget och har inget att erinra förutom nedanstående kommentar: 
Området klarar inte en översvämning av 200-årsflöde från älven. 200-årsflödet 
är riktlinjen i översvämningsprogrammet. 
Enligt programmet behöver marken höjas för att klara översvämningar från dag-
vattensystemet. Då kan man se till att det klarar Q 200 + 0,35 m nivån från Kla-
rälven. Risken finns att vatten kommer ytledas via E18 till området. Livsme-
delsaffärer bör klara samma vattennivåer som bostäder. Översvämningsrisken 
bör därför beaktas i planprogrammet, både från dagvatten och från Klarälven. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett komplement till Översväm-

ningsprogrammet för Karlstads kommun. Enligt detta komplement bedöms 

200-årsnivån för Klarälven utan säkerhetsmarginal då denna bedöms onödig 

vilket ger en nivå 35 cm lägre än i översvämningsprogrammet. 

Översvämningsrisken inom området – både från dagvatten och från Klaräl-

ven – ska beaktas i fortsatt planarbete. Beroende på varifrån vattnet från 

Klarälven når området kan olika åtgärder tänkas bli aktuella. 

En god parkupplevelse för passage ska behållas mellan vattendraget och buti-
ken. Dagens park är mycket viktig för passage. 

Kommentar: 

I samband med detaljplanen för den planerade dagligvarubutiken ska kopp-

lingar mellan detta område och omgivningarna utredas i detalj. 

 

Yttranden från företag och organisationer 

Svenska kyrkan 

Karlstads kyrkliga samfällighet har inga egentliga synpunkter på planförslaget 
som sådant vad gäller planerad markanvändning i liggande förslag. 

Vi vill ändå framföra vissa synpunkter på vad vi anser saknas i planförslaget. 

Vi skulle vilja att Stadsbyggnadsförvaltningen överväger att i kommande plane-
ring se över delar av Ruds kyrkogård. Det område vi närmast tänker på är den 
del utanför kyrkogårdsmuren där bland annat Blomsterlandet och Kyrkogårds-
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förråden är belägna. Idag är denna del rent planmässigt att betrakta som begrav-
ningsmark. Det medför att vår möjlighet att nyttja marken för andra närliggande 
ändamål starkt begränsas. 

Vi behöver att denna mark aldrig kommer att tas i anspråk för begravningsän-
damål. Därför är det rimligt att marken bör kunna bli en del av planförslaget vad 
gäller en mer flexibel markanvändning exempelvis handel och kontorsverksam-
het.  

En varsam utveckling av denna del av Ruds kyrkogård bör inte nämnvärt störa 
gravfrid och begravningsverksamhet, utan snarare bidra till en positiv utveckling 
av Rud som område. 

Kommentar: 

Behovet har noterats. Frågan lyfts i samband med fortsatt detaljplanering inom 

området.  

 

Handikappföreningarna i Karlstad, tillgänglighetsgruppen 

Som remissorgan, har Tillgänglighetsgruppen inom Handikappföreningarna Karl-
stad fått möjlighet att yttra oss när det gäller planprogram för del av Rud i Karl-
stads kommun. 

Ur tillgänglighetsperspektivet är vi intresserade av att delta i det framtida arbetet, 
främst när det gäller bebyggelsen av idrotts- och rekreationsändamål.  

Kommentar: 

Inom ramen för fortsatt detaljplanering för de olika föreslagna markanvänd-

ningarna kommer tillgänglighetsgruppen ges möjlighet till fortsatt insyn och 

påverkan. 

 

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänhet 

Synpunkter från boende på Mossgatan 
Jag motsätter mig planerna på att bygga en Konsum/Coop-butik på södra Rud. Jag 
personligen värdesätter denna yta för promenader/rekreation och dessutom skulle 
inte ett så stort butikskomplex passa in så nära kyrkogården. 

Kommentar: 

Noteras. Inom den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att väga olika, 

ibland motstående intressen mot varandra, där allmänna intressen behöver stäl-

las mot andra allmänna intressen, eller enskilda intressen.  

 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 
Jonas Zetterberg i samverkan med Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, den 14 
oktober 2013. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Anteckningar från öppet hus 2013-09-11 


