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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan fö-
regåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i de-
taljplaneskedet. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd enligt PBL 5:20 ägde rum 2 juli-31 augusti 2010. Planen har skickats till 
kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare enligt fastighets-
förteckning men även till företag inom Kasernhöjden som spårats via eniro.se. 
Samrådet har annonserats i lokal press för att ge de som använder området möjlig-
het att se utbyggnadsplanerna. Remissmissivet har hängts upp på dörrarna på Ka-
sernhöjdens tre kasernbyggnader som omvandlats till bostäder. Planen har dessut-
om funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på biblio-
tekshuset och på kommunens hemsida. 

Den 26 april 2010 hölls ett möte som de boende i bostadsrättsföreningen Kasern-
höjden 13 och Kasernvinden blivit inbjudna till. Åtta stycken boende närvarade. 
Den 3 maj hölls ett möte till vilket verksamhetsutövare och fastighetsägare på Ka-
sernhöjden var inbjudna. Sju personer närvarade och anteckningar från de båda 
mötena finns bilagda samrådsredogörelsen.  

Sammanfattning 

Större delen av de synpunkter som inkommit kan inte hanteras i planprogrammet. 
Några av dem, frågan om en förskola skulle kunna placeras på Kasernhöjden, par-
keringsbehov till följd av Tingvalla isstadions utbyggnad och mer detaljerade ge-
staltningsfrågor följer med in i efterföljande detaljplaner. Det samma gäller för-
djupning av störningsfrågor och borttagande av rättighet att anordna gång- och cy-
kelbro enligt gällande detaljplan för Kasernhöjden (programmet visar ett bättre 
läge). 

Ett antal synpunkter kan eller bör inte hanteras inom planprocessen. Dessa skickas 
vidare till den instans som hanterar respektive fråga. 

Inkomna yttranden 

Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfat-
tas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.  

Sista inlämningsdatum för yttrande var 31 augusti 2010. Teknik- och fastighets-
nämndens yttrande inkom den 5 oktober 2010 men har ansetts så viktigt att det 
ändå tagits med.  

Kommunala remissinstanser 

Miljönämnden 

Inom programområdet är det endast inom Kasernhöjden som ytterligare bostäder 
kan bli aktuellt. Risken för störningar från väg och järnväg är något som måste ut-
redas enligt programmet. Miljöförvaltningen anser att lokalisering och utformning 
av byggnader är något som måste beaktas mycket noggrant om bostäder skall tillå-
tas mot Infanterigatan och järnvägen. Även risken för störningar från E 18 måste 
beaktas vid lokalisering av nya bostäder.   
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När det gäller kommunikationen för gång- och cykeltransporter så kan en stor för-
bättring ske när en ny gång- och cykelbro utförs över E 18. Olika alternativ har 
diskuterats men en bro bedöms som lämpligast enligt läge 1. Enligt programmet så 
ska inte mer bostäder byggas på Kasernhöjden förrän kommunikationsfrågan för 
gång och cykel är löst. Miljöförvaltningen anser att situationen redan idag motive-
rar att en bro-lösning blir av. Skälen är att det är förankrat i cykelledsplanen och att 
Tingvalla Sportcenter har byggts ut med mer besökare som följd. För de som an-
vänder cykel och som kommer från östra stadsdelarna innebär en bro en stor för-
bättring för att kunna ta sig till och från området.  

Kommentar: Genomförandet av gång- och cykelbron ligger på Teknik- och fastig-
hetsnämnden som behöver besluta om prioritering och finansiering av projektet.  

Positivt är tanken i planprogrammet om att utreda möjligheten att låta kollektivtra-
fiken kunna trafikera Rattgatan efter ombyggnad av den befintliga gång- och cy-
kelvägen vid Tingvalla Sportcenter. En förbättring av kollektivtrafiken som ökar 
tillgängligheten till och från Tingvalla Sportcenter kan bidra till färre biltranspor-
ter.  

Sandbäckstjärnet beskrivs i programmet som en grund, näringsrik sjö med kärrom-
råden i anslutning till vattnet. Den bedöms heller inte som lämplig som badplats 
idag med tanke på att det också har dumpats ammunition, m.m. i vattnet.  

Frågan vad som skall ske med Sandbäckstjärnet är något som varit föremål för dis-
kussioner flera gånger inom kommunen. Sannolikt är det förenat med stora kostna-
der att iordningsställa tjärnen med möjligheter att kunna använda den som badplats. 
Det är inte bara fråga om kostnader för saneringar utan man måste också ta ställ-
ning till en lösning för att öka vattenomsättningen i tjärnet vilket också är förenligt 
med kostnader. På ett allmänt bad ställs det numera stora krav vad gäller provtag-
ning m.m. för att kunna bli godkänt. 

Kommentar: Frågan har diskuterats under planprogramsarbetet och Sandbäcks-
tjärnet ligger i programmet inom ett naturområde som kan utvecklas med natur-
värden och rekreationsvärden som bas. Skulle det vara möjligt att anordna bad-
plats vid Sandbäckstjärn så är det förenligt med planprogrammets intentioner. 
Frågan bör utredas av teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans om de tre förvaltningarna anser det 
vara värt mödan. 

När det gäller frågan om återvinningscentralens lokalisering så är platsens läge vik-
tig. Ett centralt läge med god tillgänglighet innebär att hushållen har möjligheter att 
medverka och bidra till en effektiv återvinning. Enligt planprogrammet så kan inte 
återvinningscentralen ligga kvar på länge sikt av en mängd olika skäl, det finns hel-
ler inga expansionsmöjligheter med nuvarande läge. Att snarast hitta ett centralt 
läge med god tillgänglighet är därför en fråga som måste prioriteras om återvin-
ningscentralen inte kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.  

Kommentar: Frågan hanteras inom lokaliseringsutredningsarbetet och dess efter-
dyningar.    

Kultur- och fritidsnämnden 

Inom planprogramområdet finns det för närvarande två arbetsprocesser starkt an-
knutna till KFF:s verksamhet; eventuellt tak på Tingvalla isstadion och eventuellt 
nya huvudanläggningar för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll med tillhörande 
ytor för verksamheter anknutna till huvudanläggningarna (se bilaga) på Norra fäl-
tet. 

Information: Bilagan har inte inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljerade synpunkter och diskussioner finns i bilagan ”några synpunkter på plan-
programmet S:a Råtorp-Klaramotet” inskickat till Stadsplaneförvaltningen före 
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samrådsremissen. KFF deltar även i arbetsgrupperna för ovanstående två arbets-
processer. 

Ett viktigt moment i markområdesanvändningen har tillkommit nämligen att det 
bör det finnas tillåtelse till kommersiell verksamhet inom de två idrottsområdena. 
KFF anser det är rimligt att förmoda intresseetablering från handels i eller i närhet 
av dessa stora framtida idrottsanläggningsprojekt. Denna möjlighet kan även un-
derlätta och stödja etableringen av de framtida anläggningarna.  

Kommentar: Planprogrammets förslagsdel förtydligas så att det tydligare framgår 
att idrottsområdet i söder även kan ha inslag av verksamheter. Detaljplanen för det 
norra området är dock redan färdig och har endast användningen idrott. Möjlighe-
ten att där anordna mindre butiker, näringsställen och verkstäder för deltagarnas 
och publikens behov bedömningen görs i bygglovskedet. 

Om nuvarande återvinningscentral avlägsnas, pga framtida tunnel under järnvägen 
och därmed ny tillfart till Tingvalla sportcenter, bör resterande markområde tillfö-
ras idrottsområdet.  

Kommentar: Nämnda område är markerat som idrottsområde på markanvänd-
ningskartan men enligt önskemål från bl a KFF skall det förtydligas att området 
även kan ha inslag av verksamhet. 

Vidare kan man förmoda ökad trafik i och till idrottsområdet i takt med utveckling 
av både anläggningar och idrottsföreningarnas verksamhet. Bushållplatser och 
bussgata genom området är bra och gynnar barnens förmåga att ta sig till anlägg-
ningarna med kollektivtrafiken. 

Kommentar: De sociala konsekvenserna kompletteras med den positiva konsekven-
sen för barns tillgänglighet. 

Kollektivtrafiktankarna i anslutning till N:a fältet är få. KFF anser att busshållplat-
ser bör finnas på Infanterigatan kopplat till framtidscenariot ”Nya huvudanlägg-
ningar”. Vidare bör det tillåtas och finnas plats för bussangöring för besökande lag, 
turister, publik etc längs Infanterigatan. Dessutom anser KFF att utfart från Infante-
rigatan till E18 i västlig riktning bör studeras. 

Kommentar: Huvudstråket för kollektivtrafik förväntas även framöver gå längs 
Sandbäcksgatan. Det har konstaterats att sträckan mellan Älvmotet och Klaramo-
tet är för kort för att det skall vara möjligt att anordna en utfart på E18. 

KFF anser att Sandbäckstjärns möjligheter att bli ett tjärn som kan användas till en 
allmän badplats bör studeras. Förvaltningen känner till de föroreningar som finns i 
tjärnet men anser det vore önskvärt att tjärnet ska kunna användas av närboende 
och tillika fungera som ren, vacker del i den fina natur som fungerar som en läcker 
entré till I2-skogen. 

Kommentar: Sandbäckstjärnet ligger i programmet inom ett naturområde som kan 
utvecklas med naturvärden och rekreationsvärden som bas. Frågan bör fortsättas 
utredas av teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen tillsammans.  

Bilaga till yttrandet 

Nedanstående punkter är grova funderingar och uppmärksamhetshänvisningar som 
kultur&fritid anser vara viktiga i planprocessen. Vi kan ibland ha svårt att veta vad 
som är ett planärende eller att synpunkten ligger på en annan plannivå. 

Idrottsområdet : här tror vi att det inom 10 år blir nya huvudanläggningar för fot-
boll och friidrott. Biytor i anslutning till denna ” Nya Tingvalla IP ” kommer med 
största sannolikhet bli kastplan, uppvärmningsyta friidrott, 1 el kanske 2 b-planer 
fotboll, markreservat av ev. ny friidrottshall, parkeringar, arrangemangsytor, minst 
2 läktare, personal- maskinutrymme, restaurang, konferensmöjligheter, utbild-
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ningssalar, VIP, mediautrymme mmmm. Viktigt här att det finns faktiska markytor 
reserverade för framtida utbyggnads/utvecklingsbyggnationer kopplade till huvud-
anläggningarna. Idet längre perspektivet är det klokt att centrera huvudarenor till 
ett område vilket ger både drifts- och arrangemangsfördelar. 

( Regementets IP ska fortfarande fungera som lokal IP ). 

Om ovanstående blir av kommer arrangemang, tävlingar , matcher att öka. När vi 
pratar om utveckling av ny huvudarena så är det inom friidrotten den stora publi-
ken kommer – några fler ggr i framtiden än för närvarande. 

Fotbollen och amerikansk fotboll befinner sig publikt på en annan nivå, men med 
de planeringstankar som nu existerar, blir det mångdubbelt fler fotbollsmatcher här 
iom att siktet är inställt på konstgräs. OM fotbollen stiger i seriesystemet och får 
mer uppmärksamhet ökar publiktillströmningen men paradoxalt minskar antalet 
matcher på arenan eftersom för- och efterarbetet, slitage mm förändras tack vare att 
andra arrangemangskriterier kommer att gälla. Andra typer av arrangemang kom-
mer också att förläggas hit med troligtvis storpublik som medföljande faktor.  

Med ovanstående menar förvaltningen att norra delen av planområdet( idrotts-
området men även angränsande delar ) i en framtid med relativt jämna mellanrum 
kommer att flera tusen besökare flera ggr under perioden maj – oktober. Detta bör 
beaktas i planarbetet så att logistiksplaneringen möjliggör, dimensioneras rätt och 
underlättar ” Nya Huvudanläggningsprocessen ”. 

Den föreslagna GCvägen i nord/sydlig riktning N:a Fältet måste koordineras och 
passa in i tanken med ” Nya Huvudanläggningar ” här. GCvägen får inte bli ett 
massivt hinder i arenaskisserna och/eller framtida utveckling av idrottsområdet. 

Kommentar: Nämnda idrottsområde får byggas ut i enlighet med gällande detalj-
plan och ovanstående önskemål får lyftas i projekteringsskedet av Kultur- och fri-
tidsförvaltningen.  

Kan man tänka sig möjlighet till mindre lokltågstation, typ Välsviken, beläget på 
lämplig plats i västra delen av Norra Fältet? 

Kommentar: Karlstads kommuns översiktsplan, som var på samråd samtidigt som 
detta planprogram, tar upp ett antal nya stationslägen. Norra fältet finns inte med 
bland dessa. 

När det gäller TSC finns det ju flera analyser av logistikproblematiken men vi vill 
betona att samtidigt samma dag/kväll under höst, vinter och vår är hundratals kan-
ske tusentals besökare/användare samma av de olika arenorna.  

Vi tror vidare att fler kommer att utnyttja anläggningarna i framtiden och speciellt i 
den situation om det blir tak på Tingvalla isstadion. Med största säkerhet tror vi 
också att publik och föräldrar med barn, ungdom som vill åka skridskor kommer att 
öka framtiden, vilket innebär att många fler barn kommer att frekventera idrottsom-
rådet.  

Tak på Tingvalla isstadion kommer troligen innebära intresse för att arrangera fler 
mässor eller andra typer av arrangemang inom TSC. 

Kommentar: Inga ytterligare utredningar görs inom ramen för programmet. Fram-
tida parkeringsbehov i samband med utbyggnad av isstadion hanteras i efterkom-
mande detaljplan. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker Planprogram för området mellan S:a Rå-
torp-Klaramotet förutsatt att: 

1. Trygga och säkra GC-vägar till och från Kasernhöjden finns innan någon större 
mängd nya bostäder byggs på området. 
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2. planmässiga förutsättningar skapas för att på Kasernhöjden eller i dess närom-

råde starta förskoleverksamhet. 

I planprogrammet nämns att fastighetsägaren till Kasernhöjden har önskemål om 
att uppföra ett bostadshus ”med ett dubbelsiffrigt antal våningar”, vilket relativt 
kraftigt skulle öka antalet boende och därmed också antalet barn. Kasernhöjden är 
en del av upptagningsområdet ”Tingvallastaden” som utgörs av stadens mest cen-
trala delar. Klara och Kasernhöjden (avgränsat i väst av järnvägen och i öst av klar-
älven) har ingen kommunal förskola eller skola. Barn i upptagningsområdet går i 
förskola eller skola i något av de ikringliggande områdena. Det historiska skälet till 
att området saknar förskolor/skolor är att antalet barn har varit lågt inom området 
men en trend i befolkningsstatistiken de senaste åren är att antalet barn i Tingval-
lastadens upptagningsområde successivt växer. Dels har antalet bostäder inom om-
rådet ökat och kommer fortsatt att öka, dels tycks alltfler barnfamiljer se fler för- 
än nackdelar med ett mer centralt boende. 

Under våren 2010 undersökte barn- och ungdomsförvaltningen möjligheten att 
starta en förskola (en avdelning) på Kasernhöjden. Skälet till att förskolan inte star-
tats är i första hand tveksamheter kring möjligheterna att skapa en bra utemiljö och 
det faktum att en förskola med en enda avdelning är dyr i drift och mindre lämplig 
ur arbetsmiljösynpunkt. 

Tillkommer ytterligare bostäder på Kasernhöjden måste en förskoleverksamhet 
startas upp på området eller i dess närhet och lämpliga fastigheter med acceptabel 
utemiljö finns på kasernhöjden men är i dag upptagna av andra hyresgäster. Om det 
byggs fler bostäder på kasernhöjden måste möjligheterna att till exempel inrymma 
förskoleverksameht i bottenplan på de nya bostadshusen diskuteras med fastighets-
ägaren och om möjligt tillvaratas, alternativt att det inom någon annan del av plan-
området skapas förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet. Möjligheterna 
att starta en förskola som på ett bra sätt kan försörja boende på Kasernhöjden med 
barnomsorg, ser barn- och ungdomsförvaltningen som en förutsättning för ett fort-
satt bostadsbyggande på området. 

Kommentar: Den enda plats som skulle kunna vara möjlig för förskoleverksamhet 
inom programområdet bedöms vara Kasernhöjden. Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen undersöker för närvarande möjligheten att bygga ut förskoleverksamhet 
inom Södra Råtorp vilket avståndsmässigt borde kunna funka för boende på Ka-
sernhöjden. Frågan behöver studeras utifrån ett helhetsperspektiv där barn- och 
ungdomsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsför-
valtningen är huvudaktörerna. 

Ser vi till de lite äldre barnen som nått skolåldern, så finns friskolan Vivamus med 
F-6 verksamhet på Kasernhöjden. Möjligheterna och lämpligheten i all starta 
kommunal skolverksamhet på Kasernhöjden är tveksam. Det mest sannolika är där-
för att skolbarnen även fortsatt kommer att gå i skola utanför Kasernhöjden. För 
barns utveckling är det centralt att de själva kan ta ansvar för delar av sin egen var-
dag. En viktig del i detta är att de själva på ett säkert sätt kan förflytta sig mellan 
exempelvis hem, skola och fritidsaktiviteter. Därför är det av vikt att de GC-vägar 
och undergångar eller broar (och övriga trafiklösningar) som nämns i planpro-
grammet, och vars syfte är att minska de barriäreffekter som främst skapas av E18, 
järnvägen och Infanterigatan, realiseras före den eventuellt nya bostadsbebyggelsen 
på Kasernhöjden. 

Kommentar: Den åtgärd som har störst betydelse är den föreslagna gång- och cy-
kelbron över E18. Planprogrammet är andra steget i att fastställa vald lösning för 
förbättrad gång- och cykelväg (det första steget var teknik- och fastighetsförvalt-
ningens cykelledsplan från mars 2009).  

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Förvaltningen har inga synpunkter på planprogrammet. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Planprogrammet reglerar den övergripande markanvändningen och infrastrukturen. 
I samband med att programmet antas avser teknik- och fastighetsförvaltningen att 
upprätta en handlingsplan för programmets genomförande innehållande en plane-
ring för hur områdena ska disponeras, av vilka verksamheter samt när i tiden. Vissa 
delar kommer även att kräva framtida ändring/upprättande av detaljplan. 

Kommentar: Handlingsplan för programmets genomförande och etappindelningar 
kunde med fördel ha ingått i plan programmet. Det är viktigt att övriga berörda 
förvaltningar involveras i framtagandet av handlingsplanen. 

Viktigt att tall/björkdungen som finns på södra delen av Norra fältet blir bevarad 
och skrivs in som natur i planprogrammet. I dungen finns två mycket grova gamla 
tallar som hyser den rödlistade arten reliktbock som klassas som NT (nära hotad) i 
2010 års rödlista. Tallarna omfattas också av inventeringen ”särskilt skyddsvärda 
träd” som skogsstyrelsen och länsstyrelser har genomfört i landet och har så höga 
naturvärden att skulle kunna ges skydd som naturminnen. 

Bra att den ”gröna kilen” vid bäcken (se karta) är kvar som den är i dag enligt för-
djupningen på sidan 8 men den bör även nämnas i texten under föreslagen markan-
vändning. Den ”gröna kilen” utgör en korridor och kan underlätta för småvilt att 
passera området, samt att bäcken länkar samman med natur på andar sidan av E18 
och ner mot älven. På båda sidor av E18 finns flera skyddsvärda träd som pekas ut 
som särskilt värdefulla och som kan hysa rödlistade arter. Därför är det viktigt att 
bevara dessa samt att skapa möjligheter för rödlistade arter att kunna ta sig till dem.  

Kommentar: Ovanstående synpunkter har valts att redovisas med hjälp av en för-
djupningskarta som ger större tydlighet. 

Vid teknikboden (trähuset) norr om fältet finns ett område med värdefulla tallar, 
som ska markeras natur på kartan och är det enligt detaljplanen. 

Kommentar: Markanvändningskartan justeras. 

Bra att norra utfarten från Kasernhöjden enligt gällande detaljplan i programmet 
föreslås ändras till befintlig utfart enligt markanvändningskartan, markreglering 
kommer dock att krävas. 

Till planprogrammet alternativt till respektive kommande detaljplan skulle det be-
hövas ett program för hur skyltning och reklamtavlor får sättas upp både för verk-
samheter och idrott. Inom vissa delar av området har det hitintills varit många skyl-
tar som har synts bra men inte passat in i stadsbilden. 

Kommentar: Stadsmiljögruppen, där tjänstemän från bl a teknik- och fastighetsför-
valtningen ingår, har ett pågående uppdrag att ta fram en skyltpolicy för Karlstad. 
Oavsett detta hanteras bygglov för skyltar i enlighet med Plan- och bygglagen. 

Inom det norra planområdet finns inget VA-system utbyggt. Spillvattenavledning-
en genom Södra Råtorp har begränsad kapacitet vilket bör beaktas vid detaljplane-
arbetet. Någon dagvattenavsättning utfördes inte till det norra planområdet för av-
ledning genom Södra Råtorp mot Klarälven. Dagvatten från norra planområdet av-
leds lämpligen mot Sandbäckstjärnet.  

Kommentar: Detaljplanen vann laga kraft 2004 och frågan får behandlas i projek-
teringsskedet.  

Att bygga om gång- och cykeltunneln under järnvägen till bussväg vid Tingvalla-
hallarna medför mycket stora kostnader och tekniska problem eftersom området 
idag upptas till stor del av två huvudvattenledningar, flera ventilkamrar och över-
föringsledningar. Den ena ledningen delar sig dessutom söder ut på östra sidan om 
järnvägen. Att hitta alternativa placeringar för dessa ledningar kan medföra om-
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läggning på långa sträckor, om det ens är möjligt. Säkerhetsmarginalen till led-
ningarna bör vara väl tilltagen i händelse av ledningsbrott och framtida underhåll. 

Kommentar: Den översiktliga utredning som teknik- och fastighetsförvaltningen 
tagit fram (Översiktlig trafikutredning Tingvalla, Sweco Infrastructure AB Karl-
stad, 2009-06-11, uppdragsnr 2333854000) visar att det är möjligt att anlägga en 
bussundergång parallellt med gång- och cykeltunneln men ovanstående frågor be-
höver lyftas i samband med projektering. 

För ny passage över E18 förordas läge 1 med ny gång- och cykelbro i höjd med 
Tingvalla IP. Läge 3 som finns med i gällande detaljplan för Kasernhöjden bör tas 
bort i eventuellt kommande ny detaljplan för Kasernhöjden. 

Kommentar: Frågan behandlas i kommande detaljplan. 

En eventuell ombyggnad av återvinningscentralen inom de närmaste fem åren bör 
utföras så att ny sträckning av Stadionvägen genom anläggningen sedan är möjlig i 
det fall anläggningen finns kvar om fem år. 

Kommentar: Frågan tillhör inte planprogrammet utan hanteras genom en bygg-
lovprocess i vilken tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen deltagit. 

Området norr om Nya Depåvägen, kvarteret Brandstationen och angränsande om-
råde, är avsatt för verksamheter. Teknik- och fastighetsförvaltningen är mycket po-
sitiv till det men vill betona vikten av att kommande verksamheter i området inte 
får påverka eller störas av den befintliga verksamheten i form av förvaltningens 
drift- och entreprenadavdelningar inom f d milon. Verksamheten krockar inte i tid 
med de aktiviteter som idrottsanläggningarna har, då den trafikintensiteten till om-
rådet förekommer främst på kvällar och helger.  

Kommentar: Eventuella störningsfrågor hanteras i kommande detaljplaner. 

Eftersom en överbyggnad av befintlig isstadion är beroende av en ändring av de-
taljplan är det viktigt att planändringen kommer till stånd snarast. Som framgår av 
planprogrammet är utseendefrågan ytterst viktig för denna överbyggnad eftersom 
den blir både hög och till ytan stor. Dock måste det finnas frihet i kommande de-
taljplan då även funktion och ekonomi är viktiga för projektets genomförande. 

Kommentar: Tillskotten på Kasernhöjdssidan och sportcentersidan behöver sam-
spela med varandra för att planprogrammets intentioner om vilken stadsbild som 
skall skapas i området skall uppnås. En av kommunen uppgifter är att föregå med 
gott exempel och förena funktion och ekonomi med god arkitektur. 

I nuvarande planer för Tingvalla Sportcenter ingår utöver en överbyggnad av issta-
dion även ett iordningställande av den yttre miljön (parkering, belysning, skyltning 
mm). I visionen för sportcentret ingår även komplettering med ytterligare ”hallar” i 
framtiden för olika idrotter enligt önskemål från kultur- och fritid. För att erhålla 
medfinansiering till kommande investeringar och för att bidra till idrottscenter 
(Campus)-tanken bör även utrymme tillskapas, antingen i särskilda byggnader eller 
integrerat i tillkommande idrottsanläggningar, för sportbutiker, gym, idrottshälsa, 
restaurang, hotell mm samt även för kontor. Genom utbyggnad av den interna inf-
rastrukturen, utformningen av den yttre miljön och skyltningen är det viktigt att få 
ihop området så det uppfattas som ett samlat idrottsområde. Det är viktigt att in-
riktningen i planprogrammet och i kommande detaljplaner tar fasta på denna vision 
för att förhindra låsningar inför framtiden. Initiativ till ett utvecklingsprogram med 
denna inriktning kommer att tas i samband med pågående arbete med överbyggnad 
av Tingvalla is. 

Kommentar: Planprogrammets förslagsdel förtydligas så att det tydligare framgår 
att idrottsområdet i söder även kan ha inslag av verksamheter. Planprogrammet 
uttrycker den vilja/vision som kommunen har för området och ligger till grund för 
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kommande detaljplaner. Planprocessen garanterar insyn och delaktighet genom att 
den är lagstadgad vilket gör den till ett bra verktyg att forma den fysiska miljön.  

Mot bakgrund av bristen på förskolelokaler såväl i Tingvallastaden som i Råtorp 
och mot bakgrund av antalet bostäder som växer fram på Kasernhöjden kan den 
vara strategiskt att planera för förskoleverksamheter på området på sikt. Ett even-
tuellt alternativ för den fondbyggnad på kaserngården som nämns i planen? 

Kommentar: Frågan kan lyftas i kommande arbete med detaljplanen för Kasern-
höjden. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Bulerfrågan inom området är viktig att belysa i det fortsatta planarbetet samt de 
störningar som bil- och tågtrafiken kan generera intill föreslagen bebyggelse. För 
placering av bostadsbebyggelse utefter järnvägssträckan Karlstad-Kil bör 150 tåg-
passager/dygn användas som ingångsvärde. Detta är ett annat värde än vad Trafik-
verkets basprognos för 2020 anger, då basprognosen inte är framtagen för att vara 
dimensionerande vid planering av ny bebyggelse bredvid järnvägen.  

Kommentar: Kontakt tas regelmässigt med Trafikverket för att få underlag för bul-
ler- och riskutredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen ser det vanskligt att faststäl-
la en siffra i planprogrammet då förhållandena kan ha ändrats den dag förhållan-
dena skall utredas i detaljplan. Informationen tas därför inte med i planprogram-
met. 

Då planprogrammet är mycket vagt gällande var ny bebyggelse kan komma att 
planeras samt för vilket ändamål den kommer att vara avsedd för, är det inte möj-
ligt att i nuläget specificera var bullerutredningar i övrigt kan komma att erfordras. 

Kommentar: Bullerutredningar görs i första hand för bostäder. Dessa är enligt 
programmet endas möjliga att anordna på Kasernhöjden. Längs nya Depåvägen 
kan bebyggelse för idrottsändamål samt kompletterande verksamheter av typen 
handel, kontor, småindustri uppföras. Dessa användningar kräver som regel inte 
bullerutredningar i detaljplaneskedet. 

Det kan finnas förorenad mark i området, vilket måste utredas innan eventuellt de-
taljplanearbete sätts igång. Innan eventuell detaljplan kan antas måste förorenings-
situationen vara utredd, åtgärdsförslag framtagna och kostnadsberäknade. Senast 
vid utställningen ska dessa utredningar redovisas. 

Kommentar: Programmet kompletteras med ett avsnitt om kända och misstänkta 
markföroreningar inom programområdet. I detaljplan för Tingvalla isstadion kan 
undersökningar behöva göras, bl a med tanke på återvinningsstationens verksam-
het, men saneringsbehovet förväntas vara begränsat i och med att området inte är 
tänkt för känslig markanvändning (exempelvis bostäder som kräver lägre kvarva-
rande halter). På Kasernhöjden är det framförallt området vid Kaserngården som 
diskuterats för bostäder och där finns hittills ingen misstanke om föroreningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens åsikt att frågan skall redovisas 
senast i detaljplanens utställningsskede. 

Då området ligger på berggrund med mycket sand, finns det anledning att utreda 
radonhalten i marken. I kommande detaljplaner skall det förtydligas vilken typ av 
radonskydd som erfordras vid ny typ av bebyggelse, amt vid eventuell ändrad an-
vändning. 

Kommentar: Planprogrammets markavsnitt kompletteras med informationen att 
även sandhaltig mark kan innehålla radon. 
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Vid planering av bostäder bör även vibrationsmätningar göras för att utreda hur ut-
satt området är för vibrationer från spår- och vägtrafik. Även om det är ovanligt att 
vibrationer kan vara skadliga för byggnaderna, upplevs det ofta som störande. 

Kommentar: Troligtvis kommer inte några vibrationsmätningar behöva göras ef-
tersom bostäderna förväntas placeras uppe på Kasernhöjden (där grundläggning 
sker på berg). 

Risker med transporter av farligt gods bör, enligt faktabladet ”Riskhantering i de-
taljplaneprocessen” som länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland 
tagit fram, bedömas inom 150 meter och inte 100 meter som anges i programmet. 

Kommentar: Avstånd tas bort i programmet och hänvisning sker istället till Karl-
stads översiktsplan. 

Vid framtagande av de i området befintliga detaljplanerna har inget krav, från 
Länsstyrelsens sida, ställts på särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § 
KML. Kunskapen rörande fornlämningsbilden i området, eller i det större perspek-
tivet, har inte förändrats på ett sådant sätt att det motiverar ett nytt ställningstagan-
de avseende behov att ställa krav på särskild arkeologisk utredning. 

Planprogrammet för S:a Råtorp-Klaramotet framför ett syfte om att utreda möjlig-
heten att förtäta området, att göra det mer lättillgängligt för kollektivtrafik och för 
gång- och cykeltrafikanter samt att förstärka och förankra Kasernhöjdens identitet 
och värna stadsbilden och områdets kulturvärden. 

Länsstyrelsen anser att syftet i sin helhet är positivt och delar kommunens önskan 
om att stärka både gång- och cykel- och kollektivtrafiken i och till området. Gång- 
och cykelbron mellan Klara-Kasernhöjden ses mycket positivt. Då många av åtgär-
derna rör Trafikverkets anläggningar är det viktigt att de tidigt får delta i planering 
och projektering av åtgärderna. 

Kommentar: Detta planprogram har remitterats till Trafikverket bl a för att de i 
detta tidiga skede ska få vara med i planeringen av ny gång- och cykelbro över 
E18 och kollektivtrafikens nya passage under järnvägen. 

Vad gäller Kasernhöjden är det mycket viktigt att utreda samtlig ny bebyggelse. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att en nybyggnation med tvåsiffrigt antal våningar 
riskerar att förvanska områdets identitet och negativt påverka stadsbilden. En 
byggnad som avslutar Kasernhöjden mot norr står inte i strid med denna uppfatt-
ning utan kan med fördel uppföras. En sådan byggnad bör dock anpassas och un-
derordna sig de befintliga kasernerna. 

Kommentar: Frågan kommer att hanteras i detaljplaneskedet. 

Planprogrammet är enligt länsstyrelsen ett mycket vagt program som endast över-
skådligt belyser vilken utveckling kommunen önskar genomföra i området. Läns-
styrelsen gör bedömningen att ett planförberedande arbete skulle kunna göras bätt-
re genom integrering i översiktsplanen. 

Är syftet med programmet att utreda områdets problemområden och risker bör 
programmet i sin vision förtydligas gällande vilka områden som är lämpliga för 
bebyggelse samt vilket eller vilka ändamål denna avses för. Samtliga utredningar 
som ligger till grund för programmet för denna bedömning skall då infogas i pro-
grammet. 

Kommentar: I programmets inledning finns syftet beskrivet och avgränsat och be-
döms vara uppnått. Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp gällande 
översiktlig markanvändning, gång- och cykelvägar och trafiklösningar samt ge 
riktlinjer för gestaltning.  

Länsstyrelsen anser även att programmet är otydligt i sin läsbarhet. På samtliga 
kartor bör alla föreslagna nya trafikkorsningar finnas med, även om det endast rör 
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sig om en breddning av befintlig korsning. Illustrationer av ny bebyggelse bör även 
redovisas i någon karta. 

Kommentar: Syftet har varit att peka på viktiga principer i stadsbyggandet vars 
mål kan uppnås på olika sätt. Programmet kunna fungera som underlag för hel-
hetsintrycket som skall skapas på sikt och inte bara fokusera på nybyggnation. 
Länsstyrelsen ovanstående önskemål förefaller inte ha tagit hänsyn till program-
mets syfte.  

Trafikverket 

Området avgränsas av E18 i öster och järnvägen Värmlandsbanan i väster, båda ut-
gör riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

Det är lite otydligt var någonstans de föreslagna planskildheterna egentligen är 
tänkta att placeras, på sida 7 finns t ex en planskildhet inritad vid Nya Depåvägen 
men på sida 11 finns även en planskildhet för busstrafik inritad vid den befintliga 
GC-tunneln knappt 500 meter söder om Nya Depåvägen. Det vore därför önskvärt 
med en samlad redovisning av de åtgärder rörande möjligheterna att korsa järnvä-
gen som föreslås. Exempelvis vore det intressant med ett tydliggörande av hur de 
befintliga korsningsmöjligheterna påverkas av planförslaget, var nya korsningsmöj-
ligheter ska lokaliseras och vilka funktioner samt utformningar dessa nya korsning-
ar skall få. Hur påverkas t ex den befintliga GC-tunneln av förslaget, ska den ersät-
tas eller byggas om. 

Kommentar: Av Trafikverkets yttrande framgår att programmets två översiktliga 
kartor har tolkats riktigt. Den ena kartan visar tydligt att både busstrafik och gång- 
och cykeltrafik skall passera under järnvägen och mer detaljerad utformning av-
görs i ett senare skede.  

Vi ser mycket positivt på kommunens ambitioner om att stärka både gc-trafiken 
och kollektivtrafiken. Det är exempelvis mycket positivt att kommunen avser att 
bygga en ny gc-bro mellan Kasernhöjden-Klara samt en gc-tunnel under järnvägen. 
Då dessa åtgärder kommer att beröra våra anläggningar är det viktigt att Trafikver-
ket tidigt får delta i planering och projektering av åtgärderna. 

När det gäller utveckling av gång- och cykelstråk i de norra delarna av programom-
rådet, det så kallade Norra fältet, är det viktigt att beakta att förslaget eventuellt kan 
leda till ett ökat behov av att korsa järnvägsspåret. Att passera järnvägsspår på 
andra platser än via anvisade övergångar är förenat med livsfara och även förbjudet 
enligt lag. Det är därför viktigt att gångvägarna i området på ett naturligt sätt leder 
mot de anvisade och lagliga passagerna. Behovet av att anlägga nya passager samt 
uppsättning av stängsel bör också bedömas inom ramen för planarbetet. 

Kommentar: Säsongsstråket på kartan är befintligt och ingår i de rekreationsom-
råde som redan används av Karlstads medborgare. Frågan om uppsättning av 
stängsel hör inte hemma i detta översiktliga planprogram och inga förslag till nya 
passager under/över järnvägen har föreslagits inom rekreationsområdet eftersom 
något behov av det inte har identifierats.  

Vid behov av att genomföra bullerberäkningar i samband med planering för ny be-
byggelse efter järnvägssträckan Karlstad-Kil anser Trafikverket att 150 tågpassa-
ger/dygn ska användas som ingångsvärde. Detta är dock inte detsamma som bas-
prognosen för år 2020. basprognosen är i första hand framtagen för att t ex kunna 
göra ebdömingar kring behov av underhåll och nyinvesteringar i järnvägsanlägg-
ningen och inte för att vara dimensionerande vid planering av ny bebyggelse brevid 
järnvägen. 

Kommentar: Kommunen tar sig friheten att återkomma till Trafikverkt den dag bul-
lerutredning blir aktuellt eftersom siffrorna behöver vara uppdaterade. Planpro-
grammet kompletteras inte med informationen. 
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För att klarlägga hur utsatt programområdet är för vibrationer kan vibrationsmät-
ningar vara att rekommendera, särskilt vid planläggande av nya bostäder. Det är yt-
terst ovanligt att vibrationer från spår- och vägtrafik orsakar skador på byggnader 
däremot är det inte så ovanligt att vibrationer kan upplevas som störande. 

Kommentar: Information om att områdets vid Nya Depåvägen bedöms som käns-
ligt för vibrationer från järnväg och väg finns i planprogrammet. Ny bostadsbe-
byggelse förväntas placeras uppe på Kasernhöjden (där grundläggning sker på 
berg). 

Risker med transporter av farligt gods ska enligt uppgift i planhandlingarna beaktas 
inom ett avstånd på 100 meter från väg och järnväg. Enligt faktabladet ”Riskhan-
tering i detaljplaneprocessen” som länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland tagit fram Risker med transporter av farligt gods rekommenderas dock ett 
riskhanteringsavstånd på 150 meter. 

Kommentar: Avstånd tas bort i programmet och hänvisning sker istället till Karl-
stads översiktsplan som skall ge riktlinjer hur Karlstad skall hantera frågan. 

På några ställen står Banverket omnämnt, detta bör justeras till Trafikverket. 

Utöver ovanstående synpunkter har Trafikverket inget ytterligare att framföra i det-
ta skede men vi ser fram emot ett fortsatt deltagande i planprocessen. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra angående rubricerat ärende. 

Yttranden från övriga 

Värmlands museum 

Kasernhöjden har en särställning i staden vad gäller såväl topografi, byggnader och 
militärhistoriska avtryck. Det är positivt att kommunen arbetar aktivt med att upp-
rätta en långvarig lösning för området gällande såväl trafikflöde som fysisk gestalt-
ning. 

Ur kulturmiljösynpunkt menar vi att det är viktigt att man i programmet trycker än 
mer på vikten att den befintliga bebyggelsen på Kasernhöjden bevaras och under-
hålls på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde inte förvanskas. Genom att 
visa på sammanhanget mellan Sandbäckens gård och Kasernhöjden med till exem-
pel en allé, förstärks också sambandet med det kommande Infanteribrigadmuséet 
vid Sandbäcken. 

Kommentar: Planprogrammet kompletteras med ett avsnitt om kulturmiljön. En 
stor del av byggnaderna på Kasernhöjden är skyddade i gällande detaljplan, något 
som måste tas hänsyn till i kommande detaljplan.  

En genomgång av fornlämningsregistret visar att det i området finns tre kulturhi-
storiska lämningar, varav en fornlämningsliknande. För att utreda om det handlar 
om fornlämning eller inte, samt för att förtydliga områdets kulturmiljövärden bör 
kommunen överväga att låta genomföra en kulturmiljöutredning. 

Kommentar: Programmet kompletteras med information om lämningarna. Stads-
byggandsförvaltningen ser ett behov av kulturmiljöutredning inom detaljplanear-
betet för Kasernhöjden. 

Fastighetsägare till polishuset samt polismyndigheten i Värmland 

Under punkten i programmet anges följande beträffande Blåljusbyn;  "Verksamhe-
tens behov av parkering har fått en permanent lösning genom att mark har lagts till 
polisens fastighet." Detta är inte hela sanningen eftersom planen inte medgav så 
många platser som först angavs. Vi får inte tillräckligt med parkeringsplatser som 
också häktets personal ska ha tillgång till. Polisens personal har dessutom ökat och 
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kommer att ökas de närmaste åren i Karlstad så att ytterligare parkeringsplatser 
kommer att behövas.  

 Kommunikationsmöjligheten underlättas inte av att det fortfarande saknas stads-
buss till Polishuset för såväl besökande som personal. 

Vi vill på detta sätt meddela att rådande parkeringsituation inte är hållbar i läng-
den såvida verksamheten inom polisen kommer att växa vilket allt tyder på. 

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringar och inget yttrande från 
detaljplaneprocessen har hittats som förde ovanstående resonemang. I första hand 
bör möjligheten att effektivisera befintliga parkeringar undersökas. Ett andra steg 
är att fortsätta den kontakt med Teknik- och fastighetsförvaltningen som redan 
finns i frågan.  

Kasernhöjdens Fastighets AB 

Som ägare av Kasernhöjdens Fastighets AB och majoriteten av fastigheterna be-
lägna inom gamla I2området är mitt syfte med yttrandet att: 

• Tillgodose våra hyresgästers intressen av miljö, tillgänglighet och attraktions-
kraft till området 

• Vidareutveckla och utöka servicenivån samt arbeta för fortsatt värdeutveckling 
av fastigheterna på Kasernhöjden 

• Omsorgsfullt arbeta fram en hållbar utvecklingsplan för områdets fortsatta om-
byggnation från militärt område till en blandad bebyggelse 

Enligt planprogrammets förslag finns det planer som förbättrar tillgängligheten för 
cyklister och fotgängare till och från området, vi ställer oss mycket positiva till det-
ta förslag och tycker att det alternativ med en ny bro med anslutning mot Kanslihu-
set samt Tingvalla idrottsplats södra spets är det vettigaste alternativet. Utökade al-
ternativ för gång och cykel norröver (över norra fältet) samt till och frånfart till om-
rådet för denna led ställer vi oss också positiva till. 

Föreslagna ändringar i bussförbindelser välkomnas så länge man bevakar och tar 
hänsyn till skol och boendes intressen på Kasernhöjden, den föreslagna förändring-
en skulle troligtvis ge bättre förbindelsetider ner till Stora torget. 

Vidare utveckling av norra fältet, blåljusbyn samt idrottscentren är också positiva 
satsningar som gynnar oss på kasernhöjden och ger underlag till en högre service-
nivå inom närområdena. Man bör dock samordna vissa estetiska utformningar av 
byggnaderna kring idrottscentren med planerad nybyggnation på kasernhöjden för 
att mjuka upp övergången och få det att se välbearbetat ut. 

Kommentar: Kommande detaljplaner för Tingvalla isstadion och Kasernhöjden ska 
bygga på detta planprogram. 

Förslag till vidare utveckling av Kasernhöjden området i form av nybyggnation får 
diskuteras närmare på detaljplansnivå men många av de tankar och idéer som fram-
förs i planprogrammet verkar vettiga, dock bör tillfartsvägen till hemvärnets gamla 
byggnad ses över, det finns en risk med att till och frånfart kolliderar med eventuell 
nybyggnation om man begär att de med servitut kör över Kasernhöjdens Fastighets 
AB`s mark. 

Kommentar: En väl fungerande lösning får tas fram i detaljplaneskedet. 

Daniel Carlsson 

Jag har tidigare, i egenskap av boende på Kasernhöjden samt tidigare verksam 
inom kommunal planering gällande folkhälsa/brottsförebyggande verksamhet, mai-
lat angående de ur ett tillgänglighets- och trygghetsperspektiv mindre lämpliga 
tunnlarna till och från området. I första hand den södra tunneln.  
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En första inledande fundering är huruvida det inte vore en trevlig gest att bjuda in 
de boende på Kasernhöjden för en s.k trygghetsvandring, om än i utvidgad mening 
där även gestaltning- och planeringsfrågor kunde beröras?! 

En annan fundering är att jag tycker det saknas förslag kring ljussättning av områ-
det. Att gestalta ett område via en smakfull ljussättning bidrar såväl till en förhöjd 
känsla för området som för känslan av trygghet m.m.  

Kommentar: Förslagen om trygghetsvandring och ljussättning lämnas till kommu-
nens stadsmiljögrupp. 

 

Enligt samrådshandlingen finns planer om byggnader i 1-2 våningar längs Infante-
rigatan (punkt 4, sid 15) för att "förstärka gaturummet". Jag tycker det är ett bra 
förslag och vore det inte en idé att låta markplansytorna och markplansdelen till 
byggnaderna utgöra rum för verksamhet - gärna någon form av konstnärlig- o/e-
butiksverksamhet. Alingsås kommun har utvecklat detta i kv. "Klockan" med 
framgång. Det knyter vidare an till den redan befintliga konstnärsverksamheten i 
området. Våningsplan 2 för boende/ägare till verksamheten på första plan. Inner-
plan en mötesplats med utställningsytor eller dylikt. Blanda verksamheter med bo-
ende är en framgångsfaktor. Alternativt en motsvarande tanke för området längre 
upp (punkt 5, sid 15). 

Kommentar: Kommande exploatering på Kasernhöjden kommer att ske i privat 
regi och förslaget lämnas vidare till markägaren.  

Vad gäller fondbyggnaden i områdets norra del anser jag även detta vara en god 
idé. Låt gärna nuvarande verksamhet (N Joy - tränings/gymlokal) vara kvar. Kan-
ske högre upp i byggnaden för utsikt. Alternativt restaurang/bar i de övre planen på 
denna byggnad med panoramautsikt. Alternativt II låt bygganden bli hotellverk-
samhet av det lite mer exklusiva arten, då det tycks finnas framtida behov av ytter-
ligare hotellverksamhet, som komplement till vandrarhemmet o med nära anslut-
ning till kommande idrottsevenemang, konferenser etc. 

Kommentar: Ovanstående stämmer bra överens med det som planprogrammet ut-
trycker, nämligen att fondbyggnaden skulle kunna innehålla en blandning av verk-
samheter och bostäder. 

På Kasernhöjdsområdet finns även en lunchrestaurang, som tidigare utgjorde 
vakt/passergrind för I2 - den byggnaden bör om möjligt anpassas till områdets öv-
riga gestaltning. 

Viktigt enligt min mening är att i ny fondbyggnads gestaltning till delar återankny-
ta färg/form för området (t ex lodräta tegelavsnitt, i en annars modernare byggnad).  

Kommentar: Ovanstående behandlas i kommande detaljplan. 

Namnsättning av byggnader etc bör även det återanknyta till tidigare verksamhet, 
samt med anledning av det tilltänkta infanteribrigadmuseet. 

Kommentar: Förslaget lämnas till kommunens namnberedning. 

Vad gäller cykel/gångväg anser jag alternativ 3 det mest lämpade, det vill säga, bro 
mellan Kasernhöjdens två norra byggnader med tilltänkt trädallé för att knyta ihop 
det tilltänkte museiområdet med f.d. regementsområdet. Gärna med en forsättning 
av gc- väg Klara och museiparken över Klarälven för närmre kontakt Cent-
rum/Kasernhöjd.  

Kommentar: Eftersom det alternativet inte fyller en funktion i det övergripande cy-
kelnätet har det inte valts.   

Slutligen så finner jag att det kan illustreras hur området gått från militär verksam-
het till (förslagsvis) konstnärlig verksamhet - längs ett avsnitt utmed E18 på bägge 
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sidor kunde ett plank eller motsvarande placeras där dessa illustrationer visar på 
detta, samtidigt som "planket" ytterligare reducerar buller från vägen. Möjligen står 
detta i konflikt med gällande säkerhetsföreskrifter, men det är ändå ett förslag. 

Kommentar: Målet borde vara att miljön i sig själv på båda sidor E18 kan illustre-
ra hur området utvecklats från militärt till civilt område. Detta ger passerande på 
E18 ett mer levande intryck av Karlstad stad.  

Ställningstagande 

Programmet har kompletterats med information från inkomna yttranden och bedöms 
vara redo att godkännas av stadsbyggnadsnämnden.  

Ett kort avsnitt om områdets kulturhistoria har lagts in samt information om radon. 
Markanvändningskartan har justerats så att naturområdet i den norra delen av pro-
gramområdet stämmer överens med gällande detaljplan. Programmet har justerats av-
seende hur frågan om hur riskanalyser kopplade till farligt gods skall hanteras (hän-
visning sker till Karlstads kommande översiktsplan som tar upp frågan). 

Medverkande tjänsteman 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2010-10-08 av stadsbyggnadsarkitekt Maria Örenfors. 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
2010-05-03 
 

 

 
 
  
 
Minnesanteckningar 
Samrådsmöte planprogram Södra Råtorp – Klaramotet 
3 maj 2010, cafeterian i stadshuset kl. 18.30 
Närvarande enligt närvarolista (verksamhetsutövare på Kasernhöjden) 
 
Presentation 
Maria Örenfors hälsar välkomna och skickar runt närvarolista. 
Maria informerar om planprocessen och uppdraget för program Södra Råtorp – 
Klaramotet (inklusive Kasernhöjden). Programmet har en tidsaspekt på 10-15 år, 
ligger till grund för detaljplaner.  
 
Stora kulturvärden på Kasernhöjden – byggnaderna, miljön, större sammanhang  
 
Presentation av övergripande markanvändning och vägstruktur, bl a planskild 
korsning, förändrade infarter till Kasernhöjden, alternativa busslinjesträckningar. 
Tillskott av bostäder på Kasernhöjden studeras i programmet. Presentation av nya 
lägen för bostäder & verksamheter. 
 
Stadsbild – Kasernhöjden ligger på en höjd, ses på avstånd, levande stadsrum, 
förstärka kulturhistoriska värden, ”fondbyggnad” vid Njoy  
 
Förändringar i gång- och cykelstråk:  
Norra tunneln ska vara kvar, alternativ 1 med bro mot Sandbäckens gård, alternativ 
2 att förbättra den södra tunneln, alternativ 3 med gc-bro mot idrottsplatsen 
(alternativ 3 ses som mest positivt, detta utreds vidare) 
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Frågor/Diskussion 
Vad är tanken med idrottsområdet? Ska skogen bort? Ska det byggas hallar? – Det 
finns möjlighet att bygga idrottshallar, förmodligen sparas en ridå mot Sanna allé 
 
Ändringar i busslinjesträckningar? – förklaring av alternativa sträckningar, långt 
fram i tiden, 10-15 år. (Ingen av de närvarande utnyttjade kollektivtrafik till 
Kasernhöjden) 
 
Svårigheter för lastbilar att svänga vid norra infarten till Kasernhöjden, borde 
åtgärdas – i dagsläget föreslås ingen ändring av infarten, det är möjligt men 
kostnaden gör att det inte finns intresse för detta 
 
Njoy-byggnaden harmonierar inte med resten av bebyggelsen 
 
Hur ser man på grönområden på Kasernhöjden? - Kaserngårdarna och tallbacken 
mot E18 är viktiga på Kasernhöjden, området kring Sandbäckstjärn är viktigt i 
programområdet. 
 
Byggrätt för byggnad i söder vid Infanterigatan? Vad säger ni om att bygga på den 
en våning? – Det får vi titta på i detaljplanen 
 
Väg längs E18 (Kasernhöjden östra sida), koppla ihop med norra infarten – 
förmodligen avstängd för att skilja gc-trafiken från biltrafiken, skymd korsning – 
de tre husen har tillkommit på senare tid – de finns på foton från 1958 
 
Är alla utpekade lägen (på Kasernhöjden) nybyggnation? – ja i princip 
 
Finns det fler områden med byggrätt? Parkeringsplats vid ”hästskon/paviljongen”, 
finns avstyckad fastighet och bygglov? – Kan finnas outnyttjade byggrätter i den 
gällande detaljplanen 
 
Södra infarten får inte stängas! 
 
Hur ser tidplanen ut? – Programmet ska skickas ut på samråd, förhoppningsvis 
före sommaren.  
 
 
Antecknat av Maria Lindström 



 

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Karlstad  2010-04-28 
 
 
Anteckningar tidigt samråds- 
informationsmöte om planprogrammet för 
S:a Råtorp – Klaramotet 
Dnr SBN-2007-0025 Dpl 80 
 
Tid: 26 april 2010 
Plats: Stadshusets cafeteria 
Närvarande: Maria Örenfors, Anastasia Mileoranskaya och ett 10-tal boende från 
Kasernhöjden enligt  närvaro lista 
 
Maria hälsar alla välkommen och berättar om syftet med samrådsmötet. Syftet med 
mötet är att de boendes perspektiv på Kasernhöjden ska komma fram. Maria 
berättar vidare om bakgrunden till planprogrammet och planprocessen. Därefter går 
hon in på hur tänkt förslag för planområdet ser ut.  
 
Markanvändning  
Maria visar områdesindelningen och illustrationerna över tänkt markanvändning 
inom de olika områden och berättar vad de olika färgerna står för.  
 
Fråga: Vad är det för bebyggelse som kommer att bli inom det mörkgröna området?  
Svar:Idrottsbebyggelse.  
 
Fråga: Kommer idrottsanläggningen vid Klara att flytta till det tänkta idrottsområdet i 
planprogrammet? 
Svar: Man håller på att göra utredningar ang. Tingvalla IP. Här är det bara bestämt att 
det ska bli ett idrottsområde.  
 
Trafiken  
Maria berättar om trafikproblematiken i området och visar nya infarter till de olika 
områdena.  
 
En boende på Kasernhöjden anser att det är mycket trafik på Nya Depåvägen och att det är 
speciellt svårt att komma fram på eftermiddagen.  
Svar: sedan lång tid tillbaka diskuteras behovet av planskild korsning mellan Nya Depåv-
järnvägen. Det kan bli aktuellt att bygga dubbelspårig järnväg, då behövs planfri korsning, 
men även ökande biltrafik kan göra det nödvändigt.  
 
Många boende på Kasernhöjden tycker dessutom att trafiklösningen vid Södra Råtorp vid 
Netto är konstig och behöver ses om och att det är en tidsfråga innan en olycka inträffar 
där.  
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De boende har synpunkter på att det är för mycket trafik på Hagalundsvägen. 
 
Kollektivtrafik  
Maria berättar att i planprogrammet tittar man även på kollektivtrafiken. Hon 
undrar om det är många boende som använder kollektivtrafiken och vilken 
busshållplats används som mest. 
De boende berättar att de flesta i området åker bil och att det är framförallt 
busshållplatserna vid cirkulationsplatsen och Tingvalla IP som används. 
 
Används inte busshållplasten på Sandbäcken?  
De boende svarar att det är främst av ungdomarna som ska ta sig till skolan. De boende 
berättar även att det bästa läget för en busshållplats skulle i så fall vara på Karl den IX:s 
gata vid vandrarhemmet.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Visar på olika förslag över olika alternativ på gång- och cykelstråk till och från 
Kasernhöjden.  
Alternativ 1 =  ny bro mellan Kasernhöjden- området vid Sandbäckens gård  
Alternativ 2 = ombyggnation av södra tunneln  
Alternativ 3 = ny bro mellan Kasernhöjdens södra del och Regementsgatan  
De boende säger att en gångväg från Kasernhöjden ner mot Nya Depåvägen har funnits 
tidigare. Den har dock tagits bort och det upplever de som negativt eftersom nu blir det en 
omväg.  
 
Maria undrar hur de boende tar sig till stan nu.  
De använder norra tunneln för att ta sig till stan. Tunneln upplevs dock som obehagligt, då 
man ser inget och oftast kommer i hög fart och därför oväntade möten (nästan håller på att 
krocka).  Dessutom finns det en lucka i backen som är öppen och utgör fara. 
 
På grund av de stora höjdskillnaderna upplever de boende att det är jobbigt att förflytta sig i 
området. Det är svårt att ta sig upp och att man är oftast andfådd innan man kommer fram 
till exempel från parkering nedanför Kasernhöjden (som är till för dem som har fler än en 
bil). Hela området upplevs som svårtillgängligt ur gående- och cyklisters perspektiv.  
 
En boende undrar om det är alternativet 3 som vi hade tänkt förorda? Är det i så fall för att 
vi tänker att alla ska till stan? Vet ni användningen av gång- och cykelvägar? För mig 
altrerativ 1 bättre.  
Fördelen med alt 3 är att det fyller en viktig funktion i det övergripande gång- och 
cykelvägnätet. 
Jag cyklar mycket och för mig kommer det 3 alt. att inte ge något. Jag jobbar norr om 
Kasernhöjden och cyklar då genom norra tunneln  och om jag cyklar till stan så använder 
jag bron vid Karl IX. Är det inte bättre att förbättra den norra tunneln istället för att 
investera massa pengar på en ny gång- och cykelbro?  
Problemet är att nuvarande gc-vägen över till bron in till stan är för dålig 
trafiksäkerhetsmässigt. Och vi måste ta fram andra lösningar på hur man ska ta sig 
ner till stan.  
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Ska man bygga en ny bro så tycker jag att man göra en bättre koppling mellan bron och 
kasernhöjden (mer rakare) i annat fall så kommer jag att använda den nuvarande bron i alla 
fall.  
Det tittar vi mer på i detaljplanarbetet. Nu tar vi fram bara övergripande möjliga 
gång- och cykelstråk.  
 
De boende tyckte att alternativ 1 var bäst för dem eller att ha en bro i söder och förbättra 
dem befintliga tunneln i norr. Däremot om man gör alternativ 1 så borde man göra gång- 
och cykelvägen lite ”svängning” – då det är väldigt brant som det är just nu.  
 
Ska ni ta bort norra tunneln? 
Nej det är inte tanken.  
 
Stadsbild 
Maria berättar om vad som menas med stadsbilden, att vi är ute efter den 
intressanta staden, att det skall vara trygga gång- och cykelstråk och att 
kulturhistoriska identiteten skall lyftas fram. Möjligheter finns att förstärka den 
kulturhistoriska miljön, främst på Kasernhöjden, och skapa levande gaturum.  Hon 
visar även skisser som gjorts i samband med sommarpraktik som visar på siktlinjer 
från E18 och att Kasernhöjden utmärker sig i landskapet. Maria berättar också 
varför en gång- och cykelbro enligt alternativet 1 är inte optimal. Det är för att den 
har en stor inverkan mot kulturhistoriska miljön.  
 
Hur inverkar den på den kulturhistoriska miljön? 
Sandbäcken och Kasernhöjden har tidigare suttit ihop innan E18 kom. På ett sätt är 
det bra att återskapa den koppligen som en gång var och det kan man göra genom 
att ha en bro enligt alternativ 1. Men då bron kommer att bli dominerande och en 
stor konstruktion.  
 
Påverkar utformningen av bron? T.ex att man gör den i trä så passar den bättre in. 
Konstruktionen blir stor oavsett om den blir i trä eller annat material.  
 
Som boende upplever jag det lugnare /tryggare med alt 1 men samtidigt blir det mycket 
genomfartstrafik av cyklister och gående.  
Att människor rör sig genom Kasernhöjden ser vi positivt på, däremot är vi 
tveksamma pga påverkan på kulturhistorisk miljö och att den inte är en del i 
övergripande gc-nät. 
 
Verksamheter  
Maria visar över vart det ska föreslås i planprogrammet att verksamheterna ska 
befinna sig. Hon visar även på några skisser som visar hur området kring 
Infanterigatan kan förbättras i ch med en inbyggnad av isstadion. Om det öppna 
området på Kasernsidan bebyggs på ett bra sätt kan det ytterligare förbättra gång- 
och cykelvägen.  
 
De boende undrar om det sant att det ska bli ett höghus i området? De boende är oroliga att 
det blir ett höghus och anser att man måste ta hänsyn till de kulturhistoriska värden och 
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därför inte bygga ett höghus i det läget. Speciellt när det är så lite kulturhistorisk miljö kvar 
i Karlstad då mycket har brunnit ner.  
Det är vad exploatören gett uttryck för och vi håller på att titta över förslaget.  
 
De boende undrar också hur mycket de kan påverka och vad hjälper det att de sitter här?  
Att utrycka sina synpunkter är ett sätt att försöka påverka. Möjlighet finns i 
programskedets samråd och under detaljplanens samråd och även utställningsfas.  
 
Får vi information via brev, blir handlingarna utskickade? 
Information skickas brevledes om var handlingar finns att tillgå. 
 
Grönområdet 
Maria visar skissen över det tänkta grönområdet som ska vara för friluftslivet (inga 
byggrätter).  Undrar vilka gröna områden som utnyttjas idag och hur de tar sig dit.  
Framförallt Sanna skogen som man tar sig till genom att smita över järnvägen vid Tekniska 
verken. De boende tyckte att den inte skulle röras.   
 
Och vilka gångstig används inom programområdet?  
Använder sig av gång och cykelvägen som går längs stängslet vid brandstationen och 
vidare runt tjärnet. De boende önskar att en lämpligt gång- och cykelväg som går runt 
Sandbäckstjärnet med ett grillställe bör göras.  
 
I planprogrammet har också möjligheten till badplats vid Sandbäckstjärnet 
diskuterats. Svårigheter i form av dumpad ammunition som ligger kvar på botten 
och dålig vattenkvalitet finns. Frågan kommer troligtvis inte att lösas i 
planprogrammet utan hanteras separat.  
Går det att göra en badplats bara så att man får bada hunden? Som det är just nu så går det 
inte att komma fram till Sandbäckstjärnet. Vid Scandic hotel finns det en bra badplats men 
där är det skyltat att man inte får bada där. Varför?  
Förmodligen för att det är strömt.  
 
Övrigt  
Övriga saker som har tagits upp under mötet var också:   
Infarten och hörnet vid Vandrarhemmet där det tydligen inträffat trafikolyckor enligt 
boende. De ger förslag att parkeringar tas bort så att hörnet får friare sikt. Går det att 
påverka vägen vid hörnet?  
Frågan lyfts i kommande detaljplan så får vi se vad vi kan göra. 
 
Varför finns en bom på Kaserngården? Är aldrig stängd men ändå. 
Det är inte kommunens gata så förmodligen är den uppsatt av markägaren. 
 
 
Antecknat av Anastasia Mileoranskaya 
Stadsbyggnadsarkitekt 
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