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Fel! Hittar inte referenskälla.

1.

Bakgrund
Den trafikplan (daterad 2012-06-18) som arbetats fram av Karlstads kommun i
samverkan mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och
fastighetsförvaltningen, Miljöförvaltningen samt Tillväxtcentrum på
kommunledningskontoret, har under perioden 2012-07-13 till 2012-09-15 varit på
remiss. I denna PM har synpunkterna på remissutkastet sammanfattats och
kommenterats.

2.

Remissutlåtandets upplägg
En sammanställning av remissinstansernas övergripande synpunkter på
trafikplanen sammanställs under rubriken ”Generellt” nedan. Utlåtanden för
respektive remissvar behandlas under rubriken ”Utlåtande per remissinstans”, där
mer detaljerade synpunkter diskuteras. Karlstads kommuns svar redovisas i kursiv
stil. Sändlistan återfinns i bilaga 1. De fullständiga remissvaren återfinns i bilaga
2.

3.

Generella synpunkter på remissutgåvan
Vi kan utifrån inkomna remissvar konstatera att samtliga remissinstanser uttalar
en generell positiv inställning till innehållet i trafikplanen. Remissvaren har en
positiv syn på tillämpningen av fyrstegsprincipen där inte minst påverkansåtgärder
har en betydande roll i syfte att uppnå ett hållbart transportsystem. Satsningen på
gång- och cykeltrafik är viktiga delar i detta. Allmänt anges att trafikplanen är
välstrukturerad och präglas av tankar kring modern trafikplanering som integrerar
trafiken i en hållbar stadsutveckling.
Flera av remissinstanserna påpekar behovet av att utvidga trafikplanen till att
omfatta även regionalt och nationellt perspektiv. Skälen till detta är bland andra
att staden, såsom regional tillväxtmotor, till stor del påverkas av in- och
utpendling samt utgör nav för godstransporter.
Karlstads kommun avser, som beskrivs i föreliggande trafikplan, att utvidga
planen till att i ett nästa skede även omfatta det större perspektivet.

1 av 7

PM
Remissutlåtande trafikplan

4.

Utlåtanden per remissinstans

4.1

Trafikverket

Flera av de åtgärder som föreslås i trafikplanen har kopplingar till pågående och
planerade arbeten inom Trafikverket i form av åtgärdsvalsstudier. Trafikverket
refererar till åtgärdsvalsstudier för följande objekt:
Väg 63 Karlstad-Vallargärdet med studie av lokalisering av bytespunkter.
E18 som bl a kommer att behandla lokaliseringen av bytespunkter vid
Välsviken och Eriksberg
E18 Genomfart Karlstad
Tåg i tid
Karlstads kommun kommer att ha en fortsatt dialog med Trafikverket rörande
kommande åtgärder i trafiksystemet, inte minst som underlag för
åtgärdsplanering inför revideringen av den nationella transportplanen, i samband
med Trafikverkets åtgärdsvalsstudier samt i stadens kommande arbete med
planer och handlingsprogram.
Trafikverket önskar att trafikplanen beaktar de förändringar som de nya jämna
hastighetsgränserna medför, framförallt när det gäller väg- och gatuutformningar.
Hastighetsgränserna kommer inte att behandlas på någon mer detaljerad nivå i
trafikplanen, men kommer att vara en del av förutsättningarna i fördjupade
analyser och utredningar avseende utformning.
Trafikverket önskar en mer genomgripande beskrivning av utvecklingen avseende
godsets framtida vägar och dess utveckling.
En fördjupad bild av förutsättningar och utveckling av godstrafiken finns
sammanställd i rapporten ” Kapacitetsanalys av godsströmmarna genom Värmland
med fokus på Karlstad Central” (Region Värmland) och detta material kommer att
integreras i arbetet med den regionala utvidgningen av trafikplanen. Karlstads
kommun kommer att i tidiga skeden kommunicera åtgärder som berör det statliga
väg- och järnvägsnätet med Trafikverket.

4.2

Region Värmland – kollektivtrafiknämnden

Nämnden betonar betydelsen av en fortsatt dialog kring samband mellan
kollektivtrafik och bebyggelseplanering samt kring övriga kollektivtrafikåtgärder
där BRT-stråket och resecentrum är centrala delar.
Dialog kring dessa frågor kommer att fortsätta mellan Karlstads kommun och
Region Värmland – kollektivtrafiknämnden, inte minst när det gäller kopplingen
mellan regional och lokal kollektivtrafik.
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4.3

Region Värmland – enheten för strategi och analys

Region Värmland välkomnar tankar kring utveckling av cykeltrafiken, bl a
utvecklingen av mindre bytespunkter. Man ser även positivt på trafikplanens
strategi att styra om biltrafiken i syfte att skapa bättre förutsättningar för
kollektivtrafik, gång och cykel. Region Värmland påpekar möjligheten att utveckla
system för lånecyklar.
Denna fråga kommer Karlstads kommun att belysa i det kommande arbetet med
en fördjupad cykelplan.
Region Värmland delar Karlstads syn på att investeringar för att styra om
biltrafiken är nödvändiga i syfte att avlasta belastade stråk till förmån för
kollektivtrafiken samt gång och cykeltrafik. Vidare föreslår man en
cirkulationsplats på Hagaleden vid anslutningen till Haga i syfte att styra om
trafiken.
Trafikplanen behandlar inte huruvida den nya anslutningen till Haga har
strukturella omfördelade effekter av trafiken på tätortsnivå. Denna och liknande
lokala åtgärder i trafiknätet kräver fördjupande analyser i syfte att kunna
identifiera eventuella effekter både övergripande och lokalt.

4.4

Värmlandstrafik AB

Värmlandstrafik beskriver i sitt svar att mobiliteten antas öka mer än vad som kan
förväntas till följd av befolkningsökningen i Karlstad som helhet och att det därför
viktigt att trafikplanen utvidgas till att behandla det regionala perspektivet.
Karlstads kommun anser att en sådan utveckling ställer krav på att ta hand om ett
ökat transportbehov på ett hållbart sätt, något som trafikplanen ger uttryck för.
Trafikrörelserna till och från staden kommer att behandlas i det fortsatta arbetet
med den regionala utvidgningen av trafikplanen.
Värmlandstrafik påtalar vidare behovet av att organisera cykelparkeringar vid
bytespunkter samt lån- och uthyrning av cyklar i anslutning till dessa. Karlstads
kommun kommer att belysa frågan i det kommande arbetet med en fördjupad
cykelplan.
Värmlandstrafik anser inte att trafikplanen fullt ut fångar upp behov av åtgärder
för den regionala kollektivtrafiken. Karlstads kommun anser att flera åtgärder som
tagits med i trafikplanen gynnar den regionala kollektivtrafiken, och i det
kommande arbetet har därför goda förutsättningar skapats för att utvidga
trafikplanen i det regionala perspektivet och med ytterligare åtgärder som gynnar
den regionala kollektivtrafiken. De generella åtgärder som föreslås i trafikplanen
gynnar både den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Värmlandstrafik anser också att befintlig Jakobsbergsbro bör ersättas av en ny.
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Karlstads kommun anser att den i trafikplanen beskrivna kopplingen mellan
Rosenborgsgatan och Hammaröleden motsvarar denna förbindelse.
Värmlandstrafik påtalar behovet av beskrivning av påverkan i det övergripande
trafiksystemet till följd av ny bro över Västra älvgrenen samt ny förbindelse
mellan Rosenborgsgatan och Hammaröleden, samt att hänsyn ska tas till
kollektivtrafiken vid ombyggnation av Hamngatan. Tidigare genomförda analyser
visar att åtgärdernas effekter ligger i linje med de övergripande tankar som
redovisas i trafikplanen. Eventuella ytterligare analyser av effekter på
trafiksystemet kan komma att genomföras inför dessa åtgärder.
Karlstads kommun delar Värmlandstrafiks uppfattning att en tydligare koppling
måste skapas mellan dagens regionala bussterminal och centralstationen fram tills
dess att ett nytt resecentrum tagits i drift.
Värmlandstrafik påtalar att motorvägshållplatserna skall ses som ett verktyg att
korta restiderna för den regionala busstrafiken. Karlstads kommun delar
Värmlandstrafiks syn på att motorvägshållplatser kan vara en lösning för att
tillgodose försörjningen av kollektivtrafik, men att förutsättningarna för effekterna
på resandet är platsberoende. Förutom tillgängligheten till hållplatsen är inte
minst trygghetsfrågorna avgörande för användningen av motorvägshållplatserna.
En analys av förutsättningarna att skapa en balans mellan attraktivitet för
resenären som använder hållplatsen respektive för genomresande resenärer, bör
genomföras i samband med planering av eventuella motorvägshållplatser. I denna
analys bör även fyrstegsprincipen tillämpas.

4.5

Landstinget i Värmland (LiV)

Landstinget i Värmland har framgångsrikt arbetat med beteendepåverkande
åtgärder och med att skapa attraktiva resalternativ för lasarettets anställda och
besökare. Man ser därför möjligheten till ytterligare interna åtgärder inom
Landstinget som ytterst begränsade.
Därför ser LiV positivt framförallt på de båda förslag som man anser förbättra
tillgängligheten till lasarettet, dvs ny bro över Västra älvgrenen samt ny
förbindelse mellan Rosenborgsgatan och Hammaröleden. Dessa åtgärder anses
bland annat bidra till att förbättra framkomligheten för utryckningsfordon.
Landstinget förutsätter att mindre justeringar av BRT-stråket kommer att vara
möjliga i framtiden, bl a i syfte att nå den norra entrén till centralsjukhuset.
Karlstads kommuns inriktning är att justeringar av själva BRT-stråket inte kommer
att göras i syfte att nå sjukhusets norra entré. Däremot kan eventuell
kompletterande lokal linjetrafik komma att utredas i detta syfte.

4 av 7

PM
Remissutlåtande trafikplan

4.6

Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen konstaterar att trafikplanen går i linje med det förslag till Klimatoch energistrategi för Värmlands län som nu finns i remissutgåva.
Länsstyrelsen önskar en tydligare beskrivning av kopplingen mellan lokala,
regionala och nationella miljömål, inte minst till buller och luft. Man menar vidare
att en precisering av åtgärdsförslagen bör ge planen ännu större genomslag.
Karlstads kommun har valt att beskriva de mål som specifikt har koppling till
trafiken och som finns i stadens strategiska plan och de tre
hållbarhetsstrategierna. Genom att sträva mot dessa mål bidrar man även till att
uppfylla de mål som finns på regional och nationell nivå och som finns beskrivna i
andra styrdokument för staden.
Länsstyrelsen påpekar variationen i trafikplanens åtgärdsförslag och önskar en
mer konsekvent utformning med tillhörande tidsplan och ansvarsfrågor för
genomförande. Karlstads kommun menar att trafikplanens åtgärdsförslag verkar
både på övergripande och mer detaljerad nivå. Nivån på förslagen är, dels en följd
av att kunskapsnivån om de olika trafikslagen är olika hög, dels att det ger
förbättrade möjligheter att tillämpa fyrstegsprincipen. Gemensamt är att
åtgärderna är strukturbildande.
Karlstads kommun anser att trafikplanen beskriver nödvändiga kopplingar till
stadens styrdokument. Pågående projekt där staden är inblandad finns omnämnda
under rubriken ”regionalt arbete” (sid 6 i trafikplanen). I den regionala
utvidgningen av trafikplanen kommer järnvägsfrågor och ytterligare analys av
strategiska bytespunkter att behandlas. Karlstads kommun kommer att samverka
med berörda myndigheter och organisationer i dessa frågor.
Länsstyrelsen efterfrågar konkreta åtgärder för att ta itu med buller och luft och
önskar att detta hanteras i ett separat insatsområde. Karlstads kommun delar
uppfattningen att frågor som rör buller och luft är mycket viktiga att beakta. I
trafikplanen redovisas mål avseende hälsa och miljö och vikten av dessa frågor
betonas. Åtgärderna, både enskilt och i kombination, förväntas leda till positiva
effekter även på buller och luft och Karlstads kommun har därför inte valt att
beskriva dessa frågor separat i ett eget insatsområde. I miljö- och klimatstrategin,
vilken trafikplanen är underordnad, beskrivs hantering av buller- och luftfrågor.
Tidsperspektivet för att genomföra åtgärderna anses av Karlstads kommun inte
vara möjliga att detaljera ytterligare än vad som redan gjorts i trafikplanen.
Ansvaret för att genomföra åtgärderna behandlas i kommande steg, då
trafikplanens förslag ska omsättas i verkligheten.

4.7

Hammarö kommun

Hammarö kommun ser positivt på trafikplanens innehåll och tillstyrker den. Man
betonar vikten av en fungerande trafikförsörjning för alla trafikslag mellan
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kommunerna samt att godsflödena från industrier och verksamheter även
fortsättningsvis fungerar. Särskilt betonas vikten av redovisade åtgärder med
förbindelser mellan Hammaröleden och Ullebergsleden.
Karlstads kommun delar uppfattningen att en bra, trygg och snabb kollektivtrafik
med smidiga övergångar mellan lokal och regional kollektivtrafik är viktig.
Vad avser åtgärder i handlingsprogram som påverkar fler huvudmän än Karlstads
kommun är det naturligt att en studie och en principöverenskommelse om
utformning, finansiering och samarbete kommer till stånd.

4.8

Grums kommun

4.9

Polismyndigheten i Värmland

Grums kommun har behandlat remissförslaget och har inga synpunkter på detta.

Polismyndigheten framhåller behovet av åtgärder för att komma tillrätta med
problem som innebär att taxi inkräktar på busshållplatserna i centrum vilket bland
annat leder till framkomlighet- och trafiksäkerhetsproblem.
Utöver detta lyfts problemen med överfyllda cykelparkeringsplatser och behovet
av att ta hänsyn till bl a synskadade vid framtida planering av dessa.
Karlstads kommun avser att arbeta vidare med förutsättningarna att skapa en mer
hållbar lösning för taxi respektive cykelparkeringsplatser i ett kommande steg.

4.10

NTF

4.11

Fastighetsägarna

NTF påpekar vikten av att följa och analysera olycksutvecklingen och ser fram
emot deltagande när trafikplanen ska operationaliseras.

Fastighetsägarna anser att trafikplanen är mycket väl genomarbetad och ställer
sig bakom den.

//Jan Hammarström, Ramböll
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Bilaga 1 Sändlista
Remissutgåvan av trafikplanen har sänts till:
Länsstyrelsen i Värmland
Landstinget i Värmland
Fastighetsägarna
Polisen
Region Värmland
NTF
Trafikverket
Värmlandstrafik AB
Barn- och ungdomsförvaltningen
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
Kultur och fritidsförvaltningen
Karlstad Airport AB
Miljöförvaltningen fk
Teknik- och fastighetsförvaltningen fk
Tillväxtcentrum KLK fk
Karlstadsbuss fk
Parkab fk
Sv Taxiförbundet
Sv Åkeriföreningen
Vänerhamn AB
Handelskammaren
Sv Näringsliv
Centrum Karlstad
Forshaga kommun
Kils kommun
Kristinehamns kommun
Hammarö kommun
Grums kommun
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