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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 

under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till 

dessa.  

Planprocessen 
Förslag till detaljplan för bytespunkt väg 63 har tagits fram på stadsbyggnadsför-

valtningen.  

Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 25 mars – 20 april 2015. Planförslaget komplet-

terades till följd av inkomna synpunkter. 

Därefter har planförslaget varit utställt för granskning enligt PBL 5:18 under tiden 

21 maj – 22 juni 2015.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och 

statliga remissinstanser, fastighetsägare enligt fastighetsförteckning och boende i 

övriga samrådskretsen. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 

stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
De synpunkter som har kommit in under granskningen berör framför allt trafikbul-

ler från väg 63, trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar, men även behovet av 

pendlarparkering. 

Ställningstagande 
Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Det finns 

kvarstående synpunkter som inkommit under samråds- och granskningsskedena.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen är klar för antagande av stads-

byggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§. 

Ändringar i förslaget 
Efter granskningen har följande justeringar genomförts i planhandlingarna: 

Karlstads kommun är huvudman för allmän plats. I planbeskrivningens genomfö-

randedel redovisas område, med raster, inom vilket Trafikverket dock kommer att  

ansvara för utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena har 

sammanfattats och kommenterats med kursiv stil. Yttrandena i sin helhet finns till-

gängliga på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Länsstyrelsen, Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Teknik- och fastighets-

förvaltningen, Trafikverket, Värmlandstrafik samt från 9 stycken fastighetsägare 

inom området.  

 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran har inkommit från följande: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 

Trafikverket och Värmlandstrafik.  
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Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

1.1 I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om trafiksäkerhet. Vad gäller 

de oskyddade trafikanterna, bör de föreslagna gång- och cykelvägarna motsvara de 

behov som finns inom området. 

Kommentar:  

Trafiksäkerheten kommer att belysas extra i samband med detaljprojekteringen, 

i enlighet med vad som anges i samrådsredogörelsen. 

 

1.2 Länsstyrelsen ställer sig frågande till utformningen av bussfickan i södergående 

riktning. När bussar ska fortsätta söderut mot Karlstads centrum, kommer bussarna 

att behöva parera anslutande trafik från flera håll. Länsstyrelsen förutsätter att tra-

fiksäkerheten kring denna lösning följer de internationella målen om trafiksäkerhet. 

Inför den slutliga detaljutformningen blir därför såväl skyltning som säkerställande 

av siktförhållanden mycket viktig. 

Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhål-

landen inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Kommentar:  

Den planerade utformningen av bussfickan i södergående riktning har studerats 

i en av kommunen framtagen utredning samt i Trafikverkets vägplan. Att ha 

kvar busshållplatsen i befintligt läge, vilket skulle hamna där två körfält går 

ihop till ett, skulle innebära att bussen måste ge sig ut i ett körfält där trafiken 

eventuellt får köra i 100 km/h. Risken finns då att bussen blir stående länge vid 

busshållplatsen i högtrafik. 

Med föreslagen lösning kan bussen bromsa in något på retardationsfältet vilket 

inte påverkar genomgående trafik.  

Den olycksrisk som finns när bussen sedan ska lämna bussfickan och korsa av-

körningsrampen bedöms av trafikexperterna på kommunen och Trafikverket 

mindre än om bussen ska köra ut i ett körfält med en hastighetsbegränsning på 

100 km/h. Det är enligt Trafikverket fråga om mycket låga hastigheter och bus-

sen kommer att få lämna företräde för biltrafiken. Vid detaljutformningen av 

hela projektet kommer man att se till att sikten för bussföraren blir så god som 

möjligt. 

Föreslagen lösning innebär att bussen korsar mittrefugen och går in i accele-

rationsfältet söderut, och har sedan möjlighet att accelerera i samma takt som 

övrig trafik på påfarten. För att minska risken för bussen föreslås att trafik på 

påfarten har väjningsplikt mot bussen. 

 

Yttranden från övriga 

Boende på Skymnäsgatan 2, Apelsinen 1 

2.1 Varför inte flytta pendlarparkeringen 500 meter norr ut? Vilka ska ta pend-

larparkeringen i anspråk? 

Kommentar:  

Kommunen har tillsammans med Värmlandstrafik och Trafikverket har i tidi-

gare utredningar diskuterat frågan om pendlarparkeringen placering och med 

denna placering har man möjlighet att skapa en knutpunkt mellan bil- och cy-

keltrafik samt lokaltrafik och länsbussar. Det kommer troligen också på sikt bli 

en del av det så kallade Karlstadsstråket som är tänkt att passera platsen. Där-

med ges förutsättningar för hållbara transportlösningar som Trafikverket, 

Värmlandstrafik och Karlstads kommun eftersträvar. 
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2.2 Buller – högre hastighet ger mer buller. Vilka riktvärden gäller för buller? 

Kommentar:  

Trafikverket har tagit fram en trafikbullerutredning (genom ÅF)och kommer att 

erbjuda bullerskyddsåtgärder vid fasad på de fastigheter som har ekvivalent 

ljudnivå över 55 dBA, se även Trafikverkets vägplan för bullerberäkningsresul-

tat och bullerutbredningskartor. 

Bullerberäkningar används för att skapa så korrekta bilder av nuläget samt det 

prognostiserade framtidsläget som möjligt. Att använda mätningar ger be-

gränsningar inom såväl tid (görs vid enstaka tillfällen och inte över en längre 

period som beräkningar) som framtidsbilder (går inte att mäta sig till framtida 

buller).  

En del vegetation kommer att tas bort i samband med anläggandet av vägen, 

man kommer att spara så mycket vegetation som möjligt. I den södra delen av 

planområden, där stormen tog många träd under hösten 2014, planerar kom-

munens natur- och parkavdelning att återplanering ska ske under hösten 2015 

eller 2016. 

 

2.3 Här finns radonhus, som kräver ventilation. Hur löser man det? 

Kommentar:  

Det finns ventilation till fönster med speciella don som dämpar buller samtidigt 

som tillräcklig ventilation kan uppnås. Detta löses i aktuella fall i senare ske-

den. 

 

2.4 Vilka problem ska lösas med projektet som helhet? Trafiksäkerhet? 

Kommentar:  

Hela projektet syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vid en 

ombyggnad till mötesfri landsväg fungerar inte nuvarande trafiklösning bl.a. på 

grund av bredden på den befintliga bron. 

 

2.5 De inbromsningssträckor och accelerationssträckor som behövs kan förläggas 

norrut. 

Kommentar:  

En accelerationssträcka norrut kommer att byggas. En lång inbromsnings-

sträcka från norr kan inte byggas då bron inte är tillräckligt bred. Det blir 

också en för kort stäcka mellan Djupdalsvägen och Mossgatan för att kunna ha 

två körfält. 

 

2.6 Borde vara 70 km/h hela vägen upp till avfarten mot Djupdalen/Stockfallet. 

Kommentar:  

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om nya hastighetsbegränsningar längs 

sträckan. Målstandard för sträckan är 100 km/h, mötesfri landsväg, men variat-

ioner kan komma att finnas. Det går därför i nuläget inte att säga vilken hastig-

het som kommer att bli längs de olika delsträckorna i projektet som helhet.  

Enligt gällande regelverk kan Länsstyrelsen inte fatta detta beslut innan väg-

planen har fastställts, vilket sker efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen i Värmlands län är dock informerade om boendes önskemål om 

en lägre hastighet, men kommer att behöva väga detta gentemot andra intressen 

i sin kommande beslutsprövning.  

 

Boende på Öjenäsgatan 53 

3 Planen bör kompletteras med möjligheten att förlänga nuvarande cykelled från 

Mossgatan längs Fogdemyrsgatan upp mot Stockfallet. Det vore en bra idé att an-

lägga en trappa från Mossgatan och upp mot busshållplatsen för länstrafiken. 
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Kommentar: 

En cykelväg planeras enligt synpunkten, men kommer att förläggas på den östra 

sidan av Fogdemyrsgatan för att säkerställa tillgängligheten för boende inom 

Lorensberg. Detta så att boende inte ska behöva korsa Fogdemyrsgatan för att 

nå den planerade cykelvägen. Tillfartsvägar som korsar cykelvägen (bland an-

nat Öjenäsgatan) kommer att utformas med hastighetsdämpning för att öka tra-

fiksäkerheten i dessa korsningspunkter. Denna fråga är dock ingen planfråga 

utan projekteras och genomförs i särskild ordning. 

Trappa från Mossgatan och upp mot pendlarparkeringen finns med i förslaget 

och utformningen kommer att studerar närmare under detaljprojekteringsske-

det. Anledningen till att det också finns en längre sträckning är att tillgänglig-

heten för rörelsehindrade ska kunna säkerställas med lutningar som är tillgäng-

lighetsanpassad. 

 

Gemensam skrivelse från boende på Mjönäsgatan 1 (Sötmandeln 1), Mjö-
näsgatan 2 (Mandeln 2), Ljusnäsgatan 1 (Mandeln 1) och Rotnäsgatan 2 
(Sötmandeln 2) 

4.1 Vi accepterar inte en skrivbordsberäkning av buller utan kräver att det görs en 

bullermätning.  

Ni erbjuder att göra bulleråtgärder på fasaden, men har inte tagit hänsyn till att vi är 

ett flertal som har uteplatser mot Fogdemyrsgatan/63:an. Vi kräver att ni gör en 

bullervall eller bullerstaket. 

Kommentar: 

Svar rörande synpunkter på buller, se punkt 2.2. 

Trafikverket, som äger projektet ombyggnad av väg 63, utgår alltid i sin plane-

ring från att för att uppföra bullerskyddsåtgärder måste de vara tekniskt ge-

nomförbara och ekonomiskt rimliga. Eftersom fastigheterna längs med Fogde-

myrsgatan endast överskrider riktlinjerna för buller med några decibel (vid en 

skyltad hastighet på 100 km/h) så väger samhällsnyttan lägre än kostnaden för 

andra åtgärder än fasadåtgärder. Bullerskyddsvall eller plank är således inom 

ramen för detta projekt inte samhällsekonomiskt lönsamt och kan därmed inte 

föreslås. 

Trafikverket och Karlstads kommun ska dock utreda möjligheterna att inom 

ramen för Trafikverkets projekt E18 Björkås – Skutberget se om det massöver-

skott som där uppstår kan användas för att uppföra en vall inom planområdet. 

Detta måste även inom detta projekt vara tekniskt genomförbart och ekonomiskt 

rimligt, men kan eventuellt motiveras med att ett kvittblivningsproblem av mas-

sor skulle kunna vara aktuellt att lösa genom att i detta projekt bistå med mas-

sor till en vall. 

 

4.2 Vi önskar att Trafikverket framför våra synpunkter till Länsstyrelsen att hastig-

heten 100 km/h ska börja norrut efter Mossgatan d.v.s. efter pendlarparkeringen.  

Kommentar: 

Svar på synpunkt rörande hastighetsbegränsning, se punkt 2.6.  

 

Forsnäsgatan 4, Paranöten 3 

5.1 Byggande av rondellen medför mer bekymmer än fördelar. Främst bromsar det 

upp trafiken och det kräver ytterligare en acceleration för trafik norrut. Det ökar 

miljöutsläpp samt buller för norrgående trafik. 

Kommentar: 

En cirkulation får ett mycket bättre flöde och kapacitet än nuvarande korsnings-

lösning. Trafik som idag kommer på ramp från E18 och ska norrut har idag 

mycket svårt att ta sig ut. Även svängande trafik som ska på E18 söderifrån kan 
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ibland ha svårt att ta sig ut. Vissa trafikströmmar kommer behöva 

bromsa/accelerera ytterligare en gång. Andra trafikströmmar som idag varit 

tvungna och stanna och accelerera från 0 kommer med det nya förslaget kunna 

rulla på i lägre hastighet vilket minskar deras miljöutsläpp och buller.  

 

5.2 Förslaget innebär en sned avfart från hög hastiget till en komplicerad korsnings 

struktur där mötande trafik ska korsa trafik från avfarten, detta innebär en olycks-

risk. Det finns en likande korsning vid Kroppkärrssjön med frekventa olyckor. 

I förslaget finns i slutet på avfarten ett övergångsställe. Det är den enda möjlighet-

en för gång- och cykeltrafik mellan Lorensberg och Rud. Varje dag passerar många 

barn och vuxna detta övergångsställe. Det är helt förkastligt säkerhetsmässigt att ha 

ett övergångsställe för barn efter en avfart från väg med hög hastighet. 

Slutsatsen är enkel. Avfart bör ske efter bron på samma sätt som idag. Det ökar inte 

riskerna. 

Kommentar: 

Avfarten från väg 63 mot Lorensberg kommer att utformas så att olycksrisken 

minimeras. Lösningen är inte av samma typ som refererats till i skrivelsen utan 

kan mer liknas vid de ”öglor” som finns längs många vägar idag.  

Det nya övergångsstället är placerat nära korsningen med Mossgatan, där has-

tigheten är som lägst, men den väg oskyddade trafikanter som bör använda 

(bland annat för barn som ska ta sig till och från Lorensberg mot skola inom 

Rud) är i ett läge där dagens övergångsställe finns så att man slipper korsa 

Mossgatan inom Rud. Hastigheten vid denna korsningspunkt påverkas inte av 

avkörande trafik från väg 63 då denna kommer att ha väjningsplikt mot trafiken 

på Mossgatan/Fogdemyrsgatan, lika dagens situation. Att ha kvar avfarten vid 

dagens läge är inte tekniskt möjligt. Trafikverket i samarbete med kommunen 

kommer i detalj att se över hela trafiksituationen i samband med detaljprojekte-

ring av området. 

 

5.3 Hastigheten bör vara begränsad på väg 63 till max 70 km/tim då den går ige-

nom det tätbebyggt område. Detta pga. säkerhet, miljöutsläpp samt bullerpåverkan. 

Högre hastighet 100 km/h ska börja först norr om bron.  

Det kan inte vänta till senare med detta beslut. Bör vara en del av planen. 

Kommentar: 

Svar på synpunkt rörande hastighetsbegränsning, se punkt 2.6. 

 

5.4 Vid mötet ifrågasattes behov av bilparkering. Trots löfte om att hämta in info 

från Värmlandstrafik har man inte presenterat några siffor. Trots att detta är anled-

ningen till hela projektet med bytespunkt. 

Personer som reser från t.ex. Molkom kommer inte att parkera bilen för att sedan 

byta till buss for sista resan inom Karlstad. De åker direkt till sin slutdestination. 

Om parkeringen är för personer som bor i KSD och kommer i bil och byter till 

länsbuss så kan parkering placeras på annan plats där det är bättre med kommuni-

kation. Det kan vara korsningen norrut mot Djupdalen där trafik kommer lätt från 

Skåre och Kronoparken. 

Ett annat altenativ är att placera parkering norr om bron vid mossen. Då är den inte 

mitt framför alla husen, Apelsinen. Om man vill kan man då använda den korta 

gångvägen mellan väg 63 och Fogdemyrsgatan. Där stannar idag lokalbussarna så 

man kan åstadkomma byte mellan lokal och länsbuss. Billigt och bra. Kan lätt 

byggas ut vid behov. 

Verkar som att Värmlandstrafik ville ha parkering i anslutning till E18. Då kan 

man även fånga upp byte till buss mot Säffle och Kristinehamn. Förslag med Väg 

63 svarar inte upp mot ett sådant behov. 
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Kommentar: 

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för Trafikverkets vägplan. By-

tespunkten är en mindre del av ett större projekt omfattande väg 63 från Karl-

stad till Molkom. Vidare svar på synpunkt rörande pendlarparkeringens place-

ring, se punkt 2.1.  

Det finns även med i den Strategiska planen och i hållbarhetsstrategierna som 

är relevanta för denna detaljplan: 

I tillväxtstrategi står att – ”Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till håll-

bara kommunikationer”. 

I Miljö- och klimatstrategi står att – ”Andelen resor med kollektivtrafiken ska 

fördubblas från 2005 till 2020. Visionen lyder ”kollektivtrafiken är en självklar 

del av resandet i ett hållbart samhälle”. Ännu attraktivare kollektivtrafik nås 

via åtgärder som leder till genare, snabbare och bekvämare bussresor vilket 

skapar förutsättningar för måluppfyllelse”. 

 

5.5 Länsbussen ska stanna i en ny ficka söder om bron. När bussen ska åka vidare 

så måste den korsa avfarten till Rud. Det är en helt ny och stor säkerhetsrisk att 

korsa när trafiken kommer i hög hastighet från norr. 

Bättre att separera dessa problem genom att göra en bussficka strax norr om bron. 

Kommentar: 

Se svar på synpunkter rörande bussficka i södergående körfält i punkt 1.2. 

 

5.6 Förslaget innefattar att bygga om fönster och andra yttre skydd för den ökade 

bullersituationen. Vi kräver att det uppförs ett bullerplank som skyddar både inre 

och yttre miljön. Utomhusmiljön är lika viktig ur hälsoskäl. 

Kommunen har även huggit ur den skogen som tidigare var ett buller och visuellt 

skydd mellan väg 63 och Lorensberg. Urhuggningen gjordes innan stormen i au-

gusti 2014 som i sin tur medförde att den urgallrade skogen fälldes av stormen 

Kommentar: 

Se svar på synpunker rörande buller, se punkt 2.2 samt punkt 4.1.  

Den vegetationsskärm som tidigare fanns kommer att åtgärdas genom återplan-

tering (där hänsyn ska tas till visuell- och till viss del även bullerskärmning 

gentemot närboende), och ombesörjs av teknik- och fastighetsförvaltningens na-

tur- och parkenhet.  

 

5.7 Nyttan med denna omfattande ombyggnationen kunde inte förklaras i mötet el-

ler i redogörelsen. Det är i bästa fall en marginell nytta för bussbytet. Men det är 

inte ett kostnadseffektivt sätt att genomföra ändringen. 

Kommentar: 

Den del som detaljplanen omfattar är en del av ett större projekt (ombyggnat-

ion av väg 63 (Karlstad-Vallargärdet). Trafikverket har bedömt samhällsnyttan 

för projektet i sin helhet utifrån trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter. 

(se vidare Trafikverkets vägplan)  

 

Boende på Stavnäsgatan 13, Aprikosen 7 

6 Vi har tidigare varit i kontakt med er angående bytespunkten/ombyggnationen 

vid avfarten från väg 63 mot Lorensberg. 

Vi vill göra om vårt staket till plank, för att slippa se all trafik/ombyggnation och 

för att förhindra att vår son tar sig ut från tomten. Vi har inte en hörntomt så plan-

ket kommer inte att skymma sikten för någon, ca 180 cm högt. Behöver vi bygg-

lov? 
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Kommentar:  

Ja det behövs bygglov för nybyggnad av plank. Fastighetsägaren har fått kon-

taktuppgifter till bygglovhandläggare. 

 

Boende på Mossgatan 253 

7 Framför synpunkter på placering av busshållplatser för lokaltrafiken. Kommer att 

bli en försämring för oss som bor i KBAB:s hus på Mossgatan/Horsensgatan. Vi 

kommer att bli tvungna att korsa två vägar när vi ska till/från busshållplatserna för 

linjerna 3 och 4. Eftersom våra hus har hiss så är det många som har möjlighet att 

bo kvar även när det blir äldre och kanske inte längre har så lätt att gå längre 

sträckor.  

Kommentar:  

Placering av busshållplatser är inte en fråga som regleras i detaljplanen. Karl-

stadsbuss i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen planerar nätet 

och placeringen av busshållplatserna så att det blir så trafiksäkra och bra ut-

formade som möjligt. Utformningen av busshållplatserna kommer att detaljpro-

jekteras när byggnationen av vägen ska påbörjas.  

Synpunkterna kommer att vidarebefordras till Karlstadsbuss och teknik- och 

fastighetsförvaltningen.  

 

Medverkande tjänsteman 
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad  

17 juli 2015 av stadsbyggnadsarkitekt Daniel Nordholm och planassistent Lena 

Prieditis. 


