
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Busterud,

inom Alster, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen del av Busterud upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 31 januari och 2 mars 2018. 

Tidigt i processen, den 22 mars 2017, bjöds berörda fastighetsägare, boende och grannar in till ett 
dialogmöte med workshop i Samhällsbyggnadshuset. Syftet var att berättade om pågående uppdrag, 
förutsättningar och att få in idéer och synpunkter innan förslag till detaljplan och samrådshand-
lingar togs fram. Anteckningar från mötet, tillsammans med ett förslagt till detaljplan skickades ut 
till kommunala, statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare och boende den 31 januari 
2018. Detaljplaneförslaget fanns även tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida, Karl-
stadsrummet och i Samhällsbyggnadshuset fram till den 2 mars 2018, då samrådstiden slutade. Den 
19 februari 2018 bjöds även berörda fastighetsägare och boende in till öppet hus i Karlstadsrum-
met, där det fanns möjlighet att ställa frågor till representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDEN
Totalt inkom 15 synpunkter under samrådstiden, varav sex är av upplysningskaraktär. Nedan 
följer en sammanfattning av inkomna synpunkter med kommentarer och ställningstaganden till 
dessa. 

• Synpunkter från boende i området handlar främst om planförslagets bebyggelse och täthet.
Fyra boenden i området menar att radhusbebyggelse (framförallt så många som förslaget möj-
liggör för) inte rimmar med lantlig karaktär, medan en annan boende i området önskar se ett
förslag som möjliggör för mindre och fler tomter för villabebyggelse och parhus.

Kommentar:	Planförslagets	flexibilitet	möjliggör	för	olika	täthet	beroende	på	hur	området		
bebyggs	och	stadsbyggnadsförvaltningen	anser	att	variationen	och	tätheten	är	lämplig	och	rimmar	med	både	
omgivningen	och	behovet.

• Ett par av synpunkterna handlar om att områdets vägbredd (5,5 meter) är för smal och kan



upplevas otrygg då flera trafikslag ska samsas om vägbanan. En annan synpunkt är att vägen 
blir för bred och inte alls förhåller sig till områdets lantliga karaktär. 

 Kommentar:	Stadsbyggnadsförvaltningen	bedömmer	att	5,5	meter	körbanan	är	lämplig	med	tanke	på		
	 områdets	karaktär	och	trafikmängd.	Vägen	är	tillräckligt	bred	för	att	fordon	ska	kunna	mötas	och		
	 samtidigt	tillräckligt	smal	för	att	låga	hastigheter	främjas.	Befintliga	fastighetsförhållanden	skulle	innebära		
	 inlösen	av	flera	privatägda	fastigheter	om	vägen	skulle	breddas	ytterligare,	vilket	inte	bedöms	som	önskvärt		
	 eller	nödvändigt.	

• Miljöförvaltningen uttrycker att bullerdämpande åtgärder vid järnvägen söder om planområdet 
bör vidtas och finansieras av projektet för att skydda bostäderna i södra delen av planområdet. 
Trafikverket menar att uteplatser bör placeras så att riktvärdena för buller inte överskrids och 
Länsstyrelsen anser att bestämmelser i plankartan bör införas för att säkra upp att riktvärdena 
för buller för uteplats efterlevs. 

	 Kommentar:	För	att	säkerställa	att	riktvärdena	för	buller	utomhus	efterlevs	införs	en	bestämmelse	i		
	 plankartan.	För	områdets	södra	byggnader	gäller	därmed	att	minst	en	uteplats	där	50	dBA	ekvivalent		
	 ljudnivå	och	70	dBA	maximal	ljudnivå	inte	överskrids	anordnas	vid	varje	bostad.	I	praktiken	innebär		
	 detta	att	uteplatser	ska	anordnas	norr	om	bostadsbyggnaderna	eller	att	bullervallar	eller	skärmas	skapas		
	 intill	uteplatserna	för	att	skärma	av	buller.	

Övriga synpunkter sammanfattas och kommenteras under Inkomna synpunkter. 

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD
Följande ändringar har gjorts i detaljplaneförslaget inför granskningen av förslaget:
• Tillägg av bestämmelse angående buller för bostäderna i planområdets södra del (m).
• Flytt av områdets norra E-område (transformatorstation) till vägområdet.
• Tillägg av markanvändning gata med enskilt huvudmannaskap (GATA1) och ledningsområde 

(u) i planområdets östra del 
• Ändring av högsta tillåtna yta som får hårdgöras ändras (generell bestämmelse).
• Ändring av storlek på områdets vändzoner så att tyngre fordon ska kunna vända.
• Tillägg av koordinatkryss i plankartan.
• Tillägg och förtydliganden i planbeskrivning kring bland annat avfallshantering.
• Tillägg av gång- och cykelväg (gc-väg) mellan Enebovägen och Toppstaliden.
• Mindre redaktionella ändringar

INKOMNA SYNPUNKTER
Synpunkter som inte är av upplysningskaraktär och kommenteras redovisas nedan. Alla inkomna 
synpunkter biläggs som helhet.

Länsstyrelsen i Värmland
Råd enligt PBL m.m. 
På plankartan har bestämmelser om minsta fastighetsarea införts [d1 - 2]. I ett av de delområden 
där bestämmelsen gäller redovisar planillustrationen radhus med mycket små tomter. Planbestäm-
melsen och illustrationen är här inte inbördes förenliga och kommunen bör därför se över inom 
vilka del-områden bestämmelsen är relevant.

	 Kommentar:	Detaljplanen	möjliggör	att	området	kan	bebyggas	enligt	illustrationsplanen	där	fastigheterna		
	 inte	får	vara	mindre	än	1000	kvm.	Det	hindrar	dock	inte	att	tomterna	till	varje	bostadsenhet	är	mindre		
	 än	så.	Bebyggs	området	enligt	illustrationen	kan	det	dock	innebära	att	radhuset	upplåts	i	bostadsrätts-	
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	 form.

Den befintliga kraftledningen som löper tvärs över planområden i dess södra del ska enligt planbe-
skrivningen grävas ned. Den östra delen av den nuvarande ledningsdragningen löper parallellt med 
ett u-område som möjliggör detta. I den västra delen saknas liknande bestämmelse. Det framgår 
inte av planhandlingen om ledningen avses att förkortas. Om så inte är fallet bör ett kompletterande 
u-område införas på plankartan som möjliggör nedgrävning på hela sträckan inom planområdet. 

 Kommentar:	Ledningen	planeras	att	grävas	ner	i	områden	för	parkmark,	gatumark	och	kvartersmark.		
	 Eftersom	både	parkmark	och	gatumark	är	allmänmark	behövs	inget	ledningsområde	(u-område)	på	plan	
	 kartan	i	dessa	områden.

Gator och trafik 
När området är fullt utbyggt kan det innehålla 70 - 90 bostäder. Planområdet angörs norrifrån på ett 
redan idag befintligt gatunät. I söder avslutas gatan med en vändplats mycket nära Strandviksvägen. 
Länsstyrelsen ställer sig frågande till varför vägarna inte kopplas ihop. Som planförslaget nu ser ut 
så ska all trafik passera mellan två bebyggda tomter vid Busterudsvägen. En koppling söderut skulle 
kunna avlasta denna korsning och också bidra till ett mer lättillgängligt område och en alternativväg 
för bl.a. utryckningsfordon. Den befintliga gatusträckningen som avses behållas är mycket krokig så 
risken för okynneskörning genom området borde vara liten.

 Kommentar:	Området	har,	liksom	idag	två,	anslutningsvägar,	Busterudsvägen	och	Strandviksvägen	via		
	 Enebosvägen	(som	delvis	ligger	utanför	planområdet).	Att	koppla	ihop	Eneboslingan	men	Strandviksvägen		
	 utreddes	tidigt	i	processen	men	valts	bort	med	anledning	av	för	stora	höjdskillnader.	Med	markanvändning		
	 natur	finns	förutsättningar	år	gångvägar	mellan	gatorna.	

På plankartan redovisas [E] tekniska anläggningar för två områden. Den ena av dessa är placerad i 
naturmark och saknar tillfartsväg. En sådan bör säkerställas på plankartan.

 Kommentar:	Planområdets	norra	transformatorstation	placeras	intill	Enebovägen.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen kan av samrådsförslaget och av i dagsläget  kända förhållanden inte se att de föreslag-
na åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Trafikverket
Buller
Trafikbullerberäkningen har använt ett avstånd om cirka 140 meter mellan planområdets kvarters-
mark och Värmlandsbanan. Mätt i kartan är avståndet cirka 110 meter, dock torde det i praktiken 
bli något större.

I planbeskrivningen konstateras att den maximala ljudnivån kommer att överskrida riktvärdet 
vid byggnad som placeras längst i söder av planområdets kvartersmark. Vidare att om uteplatser 
placeras norr om planerat hus klarar planområdets sydligaste fastigheter riktvärdena även för den 
maximala ljudnivån.

Risker
Alla järnvägar i Sverige får användas för transport av farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska där-
med beaktas för exploatering enligt rekommendationer berörd länsstyrelse, d v s Länsstyrelsen i 
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Värmlands län, anger för järnväg Värmlandsbanan.

Dagvatten
Genomförandet av detaljplanen får inte medföra att mer dagvatten riskerar att ledas till diken längs 
eller trummor under järnvägen, vilket vid extremregn skulle kunna medföra översvämning eller 
påverkan av underbyggnaden.

Utveckling järnväg
Trafikverket har i november 2017 lämnat slutrapport i åtgärdsvalsstudie för ”Förbättrad tillgänglig-
het inom stråket Stockholm–Oslo”. Som Prio 2-åtgärd bland åtgärdsförslag med visionsår 2030 
finns dubbelspår mellan Välsviken och Skattkärr. Trafikverket anser att all planering längs Värm-
landsbanan i fortsättningen inte får försvåra för ett tillkommande andra spår, vilket skulle innebära 
att spårområdet (fastighetsgränsen) behöver breddas med upp till 15 meter, eller mer i kurvor. På 
motsvarande sätt bör bedömningar av risker, vibrationer och buller (även inomhus) ta höjd för ett 
nytt spår 6 meter närmare planområdet än befintligt spår.

Sammantagen bedömning
Trafikverket har i detta läge inget att erinra mot planförslaget, förutsatt att riktvärden för buller kan 
klaras vid byggrätt för bostäder.

	 Kommentar:	Efter	samråd	har	bestämmelse	om	uteplatser	som	klarar	gällande	riktvärden	tillförts	plan	
	 kartan.	Eventuell	utvidgning	av	spårområde	bedöms	påverka	planområdets	bostäder	marginellt	på	ett		
	 sådant	sätt	att	riktlinjer	skulle	överskridas.	

	 En	dagvattenutredning	har	gjorts	i	syfte	att	hitta	dagvattenlösningar	som	inte	innebär	en	ökat	flöde	ut	från		
	 området	(och	under	järnvägen).	I	detaljplan	ställs	krav	på	högsta	andel	hårdgjorda	ytor	samt	dagvattenma-	
	 gasin	med	rening	och	fördröjning	i	syfte	att	bland	annat	inte	påverka	järnvägsområdet	negativt.

Miljönämnden
Miljönämndens yttrande rör buller, gång- och cykeltrafik, avfall och kollektivtrafik. Sammanfatt-
ningsvis föreslås och rekommenderas följande:
• Kommunen bör säkerställa att bullerdämpande åtgärder vidtas mellan järnvägen och befintliga 

bostäder. Om inte det kan säkerställas att Trafikverket ombesörjer sådana åtgärder, bör plan-
området utvidgas ner till järnvägen och bullerskydd finansieras i anslutning till den ytterligare 
exploateringen.

• Att cykelvägen längs Busterudsvägen, fram till Enebovägen, förlängs till Skattkärr.
• Gemensamhetslösningar för avfallshantering istället för hantering vid varje fastighet. Det är 

både ekonomiskt, miljösmart och praktiskt för renhållningsfordonen.
• Att väderskyddad cykelparkering kompetteras vid hållplatsen för regionaltrafiken (längs Lant-

männavägen och utanför planområdet). 

	 Kommentar:	För	att	alla	bostäder	inom	planområdet	ska	klara	gällande	riktvärden	för	buller	kompletteras		
	 detaljplanen	med	krav	på	att	uteplats	som	klarar	riktvärdena	ska	anordnas	för	bostäderna	i	söder.	Med		
	 anledning	av	att	bostäderna	intill	järnvägen	inte	ingår	i	detaljplanen	kan	inga	krav	på	bullerdämpande		
	 åtgärder	vid	bullerkällan	ställas.	

	 Förslag	till	avfallshantering	kompletteras	i	planbeskrivningen	och	övriga	synpunkter	vidarebefordras	till		
	 teknik-	och	fastighetsförvaltningen.	
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Lantmäterimydigheten
Sammanfattningsvis anser lantmäterimyndigheten att befintlig gemensamhetsanläggning för väg 
inklusive mötesplats (Busterud GA:6) bör ligga inom gata med enskilt huvudmannaskap (GATA1) 
istället för park- och kvartersmark. 

 Kommentar:	Synpunkt	tillgodoses	och	plankartan	revideras.

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden yttrande rör bland annat gator, ledningsområden, dagvattenhante-
ring. Sammanfattningsvis framförs följande synpunkter:
• De två vändzonerna är relativt små och större fordon kan ha svårt att vända på ytan. Ytan bör 

ses över så att en sopbil kan vända utan problem. 
	 Kommentar:	Vändzonerna	har	justerats	så	att	tyngre	fordon	enkelt	kan	vända.	

• För att kunna leda dagvatten från Enebovägen till grönytan PARK/dagvatten behövs ett u-
område i GATA1 nordväst om grönytan.

	 Kommentar:	Planförslaget	har	reviderats	enligt	synpunkt.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Närmaste förskola är Alsters förskola och finns 500 meter ifrån planområdet. En ökning med 50 till 
70 bostäder i huvudsakligen villor, par-, rad- och kedjehus kommer medföra att antal barn i försko-
lan ökar. Detta, som prognoserna visar nu kommer att klaras i befintliga förskolor i närområdena.   
Ökningen av bostäder kan även medföra en ökning av elever F-6 på Skattkärrsskolan som idag är 
anvisningsskola. För Skattkärrsskolan kommer BUN inför budgetsskrivelsen 2018 att äska inves-
teringsmedel för en om- och tillbyggnad av skolan för en ökad kapacitet. Om investeringsmedel 
beviljas ska Skattkärrsskolan klara en ökning av elevantal som denna detaljplan kan medföra. 

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen vill poängtera vikten av att det i ett tidigt skede av planarbetet pla-
neras för en eller flera spontanidrottsytor, som inte är lekplatser, så att barn och unga ges möjlighet 
till rörelse i bostadens närhet. Förvaltningen arbetar med en avstånd på cirka 300 meter till när-
maste spontanidrottsyta. Det kan också vara läge att utveckla grusplanen vid Alsters IP till en mer 
användbar idrottsplats för hela Alsters bostadsområde.

Förvaltningen ser också att det är lämpligt att planera in ett nytt elljusspår i området. 

Boende i området 
Totalt har sex boende inom eller strax intill detaljplaneområdet yttrat sig i samrådet. 

• Fyra boenden anser att radhusbebyggelsen inte passar i området och att det blir för tätt. En av 
dessa menar att detta inte följer detaljplanens syfte med landsbygdskaraktär och inte rimmar 
med planbeskrivnignen, där det står att bostadsområdet ska bestå huvudsakligen av villabebyg-
gelse och krav på stora tomter. Som exempel så redovisas 57% av bostäderna som radhus i 
illustrationsplanen. Om det måste byggas tätt räcker det väll med några parhus och ev. någon 
radhuslänga eftersom det ändå ska byggas radhus i Alster (gamla Läntmännens tomt)?
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 Kommentar:	Kommunen	bedömmer	att	det	finns	både	behov	och	en	långsiktigthet	i	att	planera	för	både		
	 ör	olika	boendeformer	och	täthet.	Med	minst	ett	område	för	rad-	par-	kedje-	eller	mindre	flerbostadshus	
	 ges	goda	förutsättningar	för	att	området	lockar	olika	typer	av	människor,	vilket	är	positivt	för	de	sociala		
	 aspekterna,	som	trygghet	och	integration.	Illustrationsplanen	visar	en	möjlig	utbyggnad	men	det	finns	också		
	 möjlighet	att	bygga	ut	med	villor	istället	för	radhus	inom	vissa	byggrättsområden.	Flexibiliteten	syftar	till		
	 att	göra	det	möjligt	att	bygga	efter	behov	och	efterfrågan.

• Med så många nya bostäder längs Eneboslingan kommer trafiken att öka kraftigt korsningen 
Eneboslingan/Enebovägen. Om samtidigt vägen ska breddas innebär detta mer buller och 
avgaser inpå knuten på befintliga bostäder. Hur tänker kommunen om det? Genom att planera 
för fler anslutningsvägar mot Strandviksvägen minskar belastningen inom området. 

	 Kommentar:	De	planerade	gatorna	byggs	ut	enligt	normal	standard	på	villagator	och	de	nya	bostäderna		
	 bedöms	inte	generera	så	mycket	trafik	att	riktvärdena	för	buller	eller	att	miljökvalitetsnormer	för	luft	över	
	 skrids.	Totalt	beräknas	hela	planområdet,	fullt	utbyggt,	generera	cirka	280	fordonsrörelser/dygn,	vilket		
	 bedöms	innebära	en	marginell	påverkan	på	buller	och	luftkvalité.	Att	ansluta	Eneboslingan	mot	Strand-	
	 viksvägen	har	prövats	tidigt	i	processen	men	valts	bort	bland	annat	på	grund	av	svåra	terrängförhållan	
	 den.

• Fel att begränsa minsta fastighetsstorlek till 1200 kvm då intilliggande fastigheter på Toppstali-
den och i Lungviksområdet är betydligt mindre. Vi önskar dela med oss av vår tomt till Karl-
stadsborna så att fler kan bo i detta område. 

	 Kommentar:	Regleringen	syftar	till	att	ge	goda	förutsättningar	för	att	behålla	områdets	lantliga	karaktär		
	 med	terrängförhållanden	och	skog.	Med	större	fastigheter	ger	det	större	frihet	att	anpassa	husets	placering		
	 till	marken	och	terrängens	förutsättningar.	Det	är	också	viktigt	att	området	inte	bebyggs	och	hårdgörs	i	så		
	 stor	utsträckning	att	det	riskerar	översvämning	och	blöta	partier	vid	höga	dagvattenflöden.

• I tomtgränsen mellan fastigheten Skorpan 1 (Toppstaliden 2) och planerad gång- och cykelväg 
finna några träd (en stor tall och några björkar) som önskas stå kvar om det finns möjlighet. 

 Kommentar:	Synpunkten	vidarebefordra	till	teknik-	och	fastighetsförvaltningen	som	ansvarar	för
	 genomförandet	av	gång-	och	cykelvägen.

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 2019-02-22 
(rev. 2019-03-27) av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield.
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 
Dialogmöte inför detaljplanearbete för Busterud – 
minnesanteckningar 
Samhällsbyggnadshuset den 22 mars 2017 
Dnr SBN-2016-106   
 
Närvarande 
Tjänstemän  
Emelie Öhrn, stadsbyggnadsförvaltningen 
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen (sekreterare) 
Göran Romhed, teknik- och fastighetsföraltningen 
Karl Borgstrand, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kristina Hedfors, teknik- och fastighetsförvaltningen 
 
OBOS/Myresjöhus AB 
Tomas Rydberg 
Henrik Wirén   
Jonas Linder (Kapitän arkitekt) 
 
Deltagare 
45-50 engagerade grannar inom och utom planområdet  
 
Bakgrund och information 
Kommunen har bjudit in boende/fastighetsägare inom och längs planområdet med 
syftet att i tidigt skede föra en dialog om planarbete för Busterud (Alsters 
fritidsområde).   
 
Emelie hälsade alla välkomna och förklarade mötets syfte, bakgrund och 
planprocessen (från översiktsplan till detaljplan och vidare till bygglov). 
OBOS/Myresjöhus presenterade sig. Se Information detaljplan Busterud för mer 
information.  
 
Det aktuella området har utpekat som stadsutvecklingsområde i gällande 
översiktsplan 2012. En del av obebyggda tomter har köpts av Obos/Myresjöhus. 
Därför har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ändra gällande fritidsplan 
till permanent bostadsbebyggelse. Samtidigt planerar kommunen att dra vatten- och 
avloppsledningar till området, vilket medför ökad attraktivitet och andra 
förutsättningar för området. Asfalterade vägar planeras också inom planområdet. 
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Tomas Rydberg från OBOS AB presenterade bakgrunden till uppköp av marken 
och deras intentioner med området. Klassisk och lantlig karaktär med bevarad 
topografi i största möjliga mån är ambitionen. Villor med inslag av par/radhus i 
bostadsrättsföreningsform.  
 
Frågor i storgrupp 
Frågor (F), synpunkter (S) och övrig information (Ö) och Karlstads 
kommunen svar (K) 
 
F: När i tid kommer området bebyggas? 

 OBOS: Vi bedömer att dra igång byggarbetet om cirka 2 år. 
 
F: Hur stora tomter planerar ni? 

OBOS: Ca 1200 -1500 kvm med klassisk bebyggelse i två plan är ambitionen. 
KK: Det är en typisk fråga som diskuteras inom denna detaljplaneprocessen. 
Detaljplanen kan bland annat styra tomt-storlekar och våningsantal. 

 
F: Spränger ni stora delar av område? 

OBOS: Ambitionen är att spränga så lite som möjligt.  
 
F: Hur mycket ska vi betala av framdragning av nya vägar? 

KK: Inriktningen med planarbetet är att vägarna kommer att bli kommunala. I 
och med det innebär det inga extra kostnader för befintliga fastighetsägare. 
Anslutning till det kommunala VA-nätet kostar dock. De som väljer att nyttja 
den utökade byggrätten får betala en planavgift i samband med 
bygglovsansökan.  

 
F: Finns möjligheter för anordning av lekplatser inom planområdet? 

OBOS: Ja, vi ska försöka kombinera lekplatsen med dagvattenhantering. 
 
Workshop 
F: Strandviksvägen saknas gatubelysning? 

KK: Vägen ligger utanför planområdet.  
 

F: Toppstavägen är en rak och bred gata vilken bedrar till att folket kör fortare än 
skyltade hastighet. Kan kommunen tänka sig att bygga tex farthinder? 
KK: Toppstavägen ligger utanför planområdet. Karlstads kommun har en 
hastighetsplan för Karlstad tätort där vi fokuserar på bostadsområden. Nu kommer 
vi arbeta efter planen och de prioriterade områdena. Övriga tättbebyggda områden 
såsom Vålberg, Edsvalla, Skåre, Alster m.fl. kommer också att inventeras och 
göras en plan för, men det är i dagsläget svårt att säga när, tidigast under 2018.  

 
F: Kommer våra fastigheter vid Busterudsvägen påverkas av vägbreddning? 
Behöver vår mark köpas in av kommunen?  

KK: Som det ser ut nu kan gatan anläggas utan markinlösen av tomterna längs 
Busterudsvägen. Däremot behövs lite mark norr om Busterudsvägen. 
Kommunen kan också behöva köra in lite mark av enstaka fastigheter längs 
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Enebovägen för att få plats med dike och vägslänter. Detta utreds delvis i 
planarbetet och mer i detalj i genomförandet. Berörda kommer blir kontaktade.  

 
F: Kommer vi att få fiber draget till oss? 

KK: Inget vi kan svara på i nuläge. 
 
F: Hur är det tänkt att få möjlighet att komma ner till vattnet? Undergång/övergång 
har dålig tillgänglighet. 

KK: Vi hänvisar till den undergång som finns till Alsters strandbad. Det är 
svårt att lösa fler undergångar/övergångar med anledning av privata fastigheter 
längs stranden.  

 
S: Ägare till fastigheten Busterud 1:113 önskar att byggnadshöjd på fastigheten 
Busterud 1:114 begränsas till en våning för att utsikten behålls mot vattnet.  
 
S: Vi är intresserade av att vår fastighet Busterud 1:109 omfattas av planläggning 
och vill gärna en utökning av byggrätt till 120 kvm. 
 
S: Boende på Toppstaliden önskar att bussen vänder vid Toppstavägen och bussen 
inte dras vidare österut till Enebovägen. 
 
S: Toppstavägen och Toppstaliden saknar trottoar eller gångväg. Med tanke på att 
kommunen planer cirka 45 nya bostäder bör kommunen bygga en gång/trottoar 
längs vägen från planområdet farm till förskolan. 

KK: Toppstavägen och Toppstaliden ligger planområdet. Trafik- och 
gatuenheten tar med sig synpunkten och ser över möjligheterna. 

 
S: Vi (1:113 och 1:116) har inget emot att bussen kör i området och vänder strax 
norr om Busterudsvägen, kan vara bra om man ska till centrum. Dock är vi oroliga 
för att en asfaltering av vägarna i området gör att hastigheterna i området ökar på 
Enebovägen körs det fort redan idag.  

 

S: Vi (1:116) tycker att det vore bra med trottoar på Enebovägen oavsett vägbredd, 
annars skulle det bli otryggt att gå längs vägen. 

 
S: Flera fastighetsägare utryckte att det är mycket viktigt att bevara topografi och 
den skogliga karaktären som finns i området idag. Flera permanentboende och 
fritidsboende säger att det är därför de valt att bosätta sig här! Behåll många träd i 
området! Men hur konkretiseras och säkerställs det i planen? 

KK: Det är en fråga vi får titta närmare på i processen.  
 
S: Vi vill inte att bussen ska in på Enebovägen, utan vända vid Toppstaliden. 
Enebovägen ska vara smal och charmig. Vi vill ha kvar höjdskillnader i området 
och så mycket grönt som möjligt!  
 
S: Vi tycker att 5,5 m körbana + 2 m gångbara är att föredra längs Enebovägen 
vidare till lekplats. 
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S: Bra med lekplats. Mycket viktigt! Det saknas i området idag. 
 
S: Låt naturen vara kvar söder om 1:111 och 1:110. Det bör kopplas ihop med 
naturen öster om 1:123.  
 
S: Alsters badplats bör rustas upp!  
 
S: Vi (1:23 och 1:18) anser att Strandviksvägen också bör vara asfalterad och ha 
belysning. Får Busterudsområdet det tycker vi att vi också ska få det.  

KK: Strandviksvägen ligger utanför planområdet.  
 
S: Ska området bebyggas med så många nya bostäder kommer en skola behövas i 
området! 
 
S: Vi tycker att det är positivt med utveckling av detta område. Kul att det händer 
något! Tänk dock på att bevara karaktären, mycket skog och lantligt! 
 
S: En stig från Enebobackens ände till Busterudsvägen vore bra! 
 
Ö: Ägare till 1:34 kan tänka sig att lämna en del av sin mark till vägområde om det 
behövs. 
 
Ö: Det går en nord-sydlig skogsväg öster om fastigheten 1:61 som kan vara bra att 
använda som byggväg.  

KK: Den kommer nog med stor sannolikhet användas under utbyggnaden av 
vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen i alla fall. 

 
Ö: På fastigheten 1:87 står det några skyltar som säger att A-hus ska bygga på 
tomten. Stämmer det?  

KK: Kommunen har fått in en bygglovsansökan på detta, vilket är under 
behandling. Eftersom den fastigheten inte ingår i det här planområdet och inte 
är planlagt sedan tidigare behandlas det separat från detta planärende. Dock 
kommer bedömningen av bygglovsansökan göras i samråd och med hänsyn till 
denna detaljplaneprocessen.  
 

 
Vatten- och avloppsanslutningar 
 
Flera fastighetsägare i området hade frågor om anslutningspunkter för vatten- och 
avlopp. Enskilda frågor, synpunkter och önskemål togs omhand under mötet. 
Generellt så berörs inte Etapp 1 (se bild nästa sida) av detaljplanen och får därför 
separat information angående projektering och anslutningspunkter. Kontakta Maria 
Dåverhög (maria.doverhog@karlstad.se tel: 054 540 71 25 för mer information. 
 
Etapp 2 kommer att planeras mer i detalj senare, efter att detaljplanen är klar.  

mailto:maria.doverhog@karlstad.se
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Berörda fastighetsägare kommer då bli kontaktade för mer information. Önskemål 
om anslutningspunkter för Etapp 2 togs omhand på mötet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecknat av Emelie Öhrn, stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 
emelie.ohrn@karlstads.se  
054 – 540 45 47 

mailto:emelie.ohrn@karlstads.se
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