
HUR? VAR?

NÄR? VARFÖR?

DIALOGPROJEKT 
– UTREDNING AV 

MÖJLIGHET ATT UTVECKLA 
INDUSTRIOMRÅDET  

VID ILANDA 



BAKGRUND 
I Karlstads kommun behöver vi mer verksamhetsmark med bra 
kommunikationer för att ge företagen bra förutsättningar att växa och ge 
växtkraft till fler företag i regionen. Därför utreder vi om det är möjligt att 
utveckla industriområdet vid Ilanda, där det finns goda förutsättningar.



TRAFIKMÄTNING  
En trafikmätning har hjälpt oss att se hur trafikflödena ser ut och hur mycket 
trafik det är vid olika platser. Den visar bland annat att det är större flöden 
än beräknat över Djupdalen. Nedan syns antal passerande fordon per timme 
vid olika platser. Svarta siffror representerar lätta fordon och röda siffror 
representerar tunga fordon.

Gravakorset

Skårevägen

Rondellen vid Ilanda köpcentrum

Djupdalsvägen

Ilandavägen



BULLERBERÄKNINGAR   
Vi har även gjort bullerberäkningar vid Ilandavägen.  
Dessa visar att både medelnivån och maxnivån utomhus är för hög.

SE MÄT VÄRDEN 
I RAPPORTEN 
OM BULLER

BERÄKNINGAR*

* på karlstad.se



EVENTUELLT BEHOV AV 
NY VÄG FÖR ATT LÖSA 
TRAFIKSITUATIONEN  
Ett förslag till trafiklösning är att bygga 
en ny väg, den så kallade Gravaleden, 
som tidigare funnits med i Karlstads 
kommuns översiktsplan, men blivit 
bortprioriterad. 

Då Ilanda gränsar till välanvända och 
omtyckta friluftsområden, som till 
exempel Tuggelite måste vi ta hänsyn till 
hur dessa kan påverkas av en ny väg. 

Enligt klimatmålen för utsläpp av 
växthusgaser och bullerkrav måste vi 
även se till att boendemiljön i området är 
så bra som möjligt. Samtidigt vill vi inte 
att en eventuell ökad trafik ska förvärra 
trafiksituationen i Skåre centrum.



DIALOG MED BOENDE OCH FÖRETAGARE 
Under våren 2016 har Skårebor och företagare vid Ilanda fått tycka till. Vi bjöd in 

dem som ville till en workshop. Målet var att ta reda på om företagarna tror att en ny 
väg behövs för att fler företag ska etablera sig i en eventuell logistikpark. Samtidigt 
ville vi veta vad en ny väg kan innebära för konsekvenser för dem som bor i Skåre. 

TOTALT HAR 24 PRIVATPERSONER OCH 14 FÖRETAGARE DELTAGIT I WORKSHOPPARNA  
Vi bjöd först in Skåreborna till ett informationsmöte. De som ville delta i 

workshoppen fick anmäla intresse vid det tillfället. Det var cirka 40 personer  
som ville vara med och vi valde ut ett antal som kändes lämpligt och såg till  

att deltagarna bestod av en mix utifrån kön, ålder och hemadress.  
Företagarna fick inbjudan till workshopen direkt.
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NÄR? VARFÖR?



GRUPPARBETE – FÖRETAGARE



OM KOMMUNEN BYGGER GRAVALEDEN TROR JAG ATT... 
Deltagarna fick bedöma ett antal påståenden om vilka  

konsekvenser Gravaleden kan ha för den eventuella logistikparken. 

De flesta var överens om att förutsättningarna blir bättre på alla punkter om 
Gravaleden byggs. Åtta stycken valde alternativet ”Stämmer mycket bra” på alla 
påståenden. Två personer valde alternativet ”Stämmer till viss del” på fyra av 

påståendena. Övriga valde ”Stämmer bra”. 

SE RESULTATET I BILDEN PÅ NÄSTA SIDA



9 st2 st

9 st2 st 1 st

9 st2 st 1 st

9 st2 st 1 st

3 st 9 st



DE FICK ÄVEN SKRIVA NED DE ALLRA  
VIKTIGASTE FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR  
ETABLERING AV EN LOGISTIKPARK: 

 Att nya företag etablerar sig

 En väl utbyggd infrastruktur  
(Gravaleden, dubbla filer på 62:an,  
samt dubbelspår på järnvägen)

 Att Gravaleden byggs

 Flygplatsens överlevnad

 En lösning på trafiksituationen



GRUPPARBETE – SKÅREBOR



OM KOMMUNEN BYGGER GRAVALEDEN TROR JAG ATT... 
Deltagarna fick bedöma ett antal påståenden om vilka  

konsekvenser de tror att Gravaleden skulle ha för Skåre. 

Resultatet visar tydligt att åsikterna beror på var i Skåre man bor. De som 
bor i Skåre centrum ser trafiksituationen vid Ilandavägen som ett stort 

problem, som till viss del skulle lösas om kommunen bygger Gravaleden. 
De som bor på Skåreberget vill inte ha en ny väg som stör deras hemmiljö. 

Många värnar om naturen och friluftslivet i Tuggelite och tycker att 
Gravaleden skulle ha negativa konsekvenser för detta. 

SE RESULTATET I BILDEN PÅ NÄSTA SIDA



7 st3 st

6 st6 st2 st

7 st4 st2 st

6 st4 st1 st

1 st
12 st

15 st

13 st

12 st

11 st

6 st3 st4 st



SÅ TROR JAG ATT OLIKA PLATSER PÅVERKAS... 
Skåreborna fick även placera ut pluppar på kartan för att markera  

de tre platser som de tror kommer att påverkas mest om Gravaleden byggs.  
De fick välja grönt för positiv påverkan och cerise för negativ påverkan. 

Resultatet visar att deltagarna är överens om att Ilandavägen påverkas  
positivt och Skåreberget påverkas negativt. Den positiva aspekten är att 

man tror att trafiksituationen på Ilandavägen förbättras, medan boendemiljö 
vid Skåreberget och friluftsliv i Tuggelite påverkas negativt.

SE RESULTATET I BILDEN PÅ NÄSTA SIDA





 Säkerheten på Ilanda kommer att förbättras avsevärt.

 Det kommer inte att lösa den långsiktiga  
trafiksituationen i Skåre centrum.

 Tillgängligheten till Tuggeliteområdet försämras.

 Att bygga Gravaleden innebär kraftigt försämrad miljö på 
Skåreberget och det bör ställas i relation till miljön vid 
Ilandavägen.

 Det är positivt för miljön längs Ilandavägen.  
Gravaleden borde inte vara enda alternativet.

 Friluftslivet kommer att påverkas stort ur negativ 
synvinkel.

 Det förstör viktigt natur- och friluftsområde.

 Säkrare miljö, mindre buller och högre livskvalitet  
vid Ilandavägen.

 Vi tror att det är bra för utvecklingen av Skåre centrum.

 Ilandavägen blir avlastad tung trafik.

 Bullernivån ökar för boende på Skåreberget  
och dem som nyttjar skogen.

Sammanfattningsvis tycker man  
att trafiksäkerheten ökar på 
Ilandavägen, samt att miljön och 
friluftslivet försämras vid Skåreberget.

DE FICK ÄVEN SKRIVA NED DE ALLRA VIKTIGASTE ASPEKTERNA  
NÄR DET GÄLLER HUR GRAVALEDEN SKULLE PÅVERKA SKÅRE:
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STORT TACK TILL ALLA  
SOM HAR VARIT  

DELAKTIGA OCH TYCKT TILL.
Underlaget kommer att kompletteras med en rapport om miljöpåverkan och en 

trafiksimulering innan kommunstyrelsen beslutar om det fortsatta arbetet. 


