
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen

inom Gräsdalen, Karlstads kommun
2021-10-29

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. 

Detaljplaneförslaget för Bergvik 1:37 m fl var föremål för samråd mellan den 15 oktober och den 
14 december 2018. Detaljplaneförslaget har efter samrådet delats i två delar där huvuddelen även 
fortsatt benämns Detaljplan för Bergvik 1:37 m fl medan denna del som främst berör åtgärder i 
vägnätet fortsättningsvis benämns Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen. Inkomna sam-
rådsyttranden för planerna har redovisats i en gemensam samrådsredogörelse.

Planförslaget för den del som berör åtgärder i vägnätet har varit föremål för granskning mellan 22 
juni och 31 augusti 2020, enligt plan- och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna 
kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Elva skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav tre stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. Synpunkterna gäller främst genomförandet och utformningen av 
föreslagna trafikåtgärder och påverkan på naturvärden. Mindre justeringar av detaljplanen görs med 
anledning av synpunkterna inför antagandet. 

Dnr SBN 2019-179



ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
Baskartan uppdateras. Kartan kompletteras även med information om gällande rättigheter.

I planbeskrivningen 
Planhandlingen kompletteras med en skiss över planeringsläget i närområdet.

Planenbeskrivningen kompletteras med en bedömning av påverkan på den kontinuerliga ekologiska 
funktionen av fortplantningsområden och viloplatser för fladdermöss i området.

Planbeskrivningen kompletteras även med ett ställningstagande gällande flytt av asplågan med den 
gyttrade taggsvampen. 

Kvarstående synpunkter
Från samrådet har Biltema kvarstående synpunkter som delvis inte tillgodosetts.

Biltema har i samrådet haft synpunkter på den dåvarande trafiklösning på Bergviksvägen och Ul-
lebergsleden. Efter samrådsskedet har trafiklösningen setts över och justerats. En trafiklösning där 
Biltemas in- och utfart till Bergviksvägen lämnas orörd prövades och redovisades i granskninghand-
lingarna för DP Bergvik 1:37, enligt Biltemas önskemål. Efter nya önskemål från Biltema (2019-
12-09) har sedan ytterligare en trafiklösning prövats där befintlig infart ersätts med en ny cirkula-
tionsplats som även fungerar som infart till Bergvik 1:37 mfl. Denna överenskomna lösning har 
redovisats i granskningshandlingen för denna detaljplan och sedan legat till grund för det fortsatta 
planarbetet fram till antagandet. Trafiklösningen har även kompletterats med en fri höger i Berg-
viksrondellen, enligt Biltemas förslag.

Biltemas synpunkter kunde till stor del tillgodoses. Biltema valde att inte lämna några synpunkter 
på granskningsförslaget för varken Detaljplanen för Bergvik 1:37 eller detaljplanen för Cirkula-
tionsplats vid Gräsdalen. Inför antagandet har dock Biltema framfört nya synpunkter på trafiklös-
ningen varför kommunen bedömer att de har kvarstående synpunkter som delvis inte tillgodosetts. 
Synpunkterna handlar om en önskan att bibehålla dagens in- och utfarter på såväl Bergviksvägen 
som på Ullebergsleden. Kommunen finner dock detta olämpligt med hänsyn till trafiksäkerhet pga 
trafikmängd, hastighet och närhet till både befintliga och planerade nya korsningspunkter. 

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena redovisas i sin helhet och 
kommenteras med kursiv stil. 

Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om trafik, föreslagen handels påverkan på befintlig 
handel, kulturmiljöpåverkan, dagvatten, naturmiljö med arter och nyckelbiotoper. Då rubricerat 
granskningsförslag endast omfattar mindre delar av samrådsförslaget faller flera av sakområdena 
bort i granskning av denna del av planen. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående trafik 
och naturmiljöpåverkan.

Övergripande synpunkter
Då planförslaget omfattar utlyfta delar av (minst) två tidigare planprocesser, samt delvis även helt 
nya ytor, finns anledning att övergripande kommentera denna nya plans syfte och funktion.

Det framgår av planbeskrivningen att planens syfte är att separat från övriga detaljplaner i området, 
enbart fokusera på att lösa de trafikfrågor som finns. Behovet av en förbättrad trafiklösning finns 
oberoende av om de detaljplaner som rubricerat planförslag bygger på genomförs eller ej. Det som 
framstår som mer otydligt i beskrivningen är huruvida den nya trafikkoppling mellan Ullebergsleden 
och Bergviks handelsområde fortfarande behövs. Planförslaget diskuterar inte denna koppling och 
intrycket blir därför att denna trafikkoppling inte längre är aktuell. Om intentioner i kända kringlig-
gande projekt kvarstår, som också berör eller berörs av planen, bör dessa illustreras och diskuteras 
så att läsaren av planen kan förstå och analysera helheten av de förändringar som planeras i områ-
det.

Trafik
Länsstyrelsen utläser av planen att delar av den helhetslösning för trafikföring som presenteras, är 
belägen utanför aktuellt planområde. Då uppstår frågan om stöd för dessa åtgärder finns i gällande 
planer. Gällande plan för området Bergviksvägen och norrut är Stadsplan för Hultsberg (Industri-
område 1), fastställd 11 mars 1976. Den nya cirkulationsplatsen på Bergviksvägen har såvitt Läns-
styrelsen kan tolka planen inte stöd i denna. För att planförslaget ska medföra den förbättring av 
trafiksituationen som åsyftas bör genomförandet av alla delar ha stöd i detaljplan, varför Länsstyrel-
sen anser att även cirkulationen bör ingå i förslaget. Inga skäl har presenterats som stödjer en annan 
bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Till planen har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogats. Kommunen anger i planbeskriv-
ningen att de frågor som i plan för handel på Bergvik 1:37 bedömdes utgöra grund för betydande 
miljöpåverkan, inte påverkas av rubricerat plan.

Länsstyrelsen delar den bedömningen.

Naturmiljö
Vid arbetet med detaljplanen för Månsberget (Bergvik 1:37 m.fl.) samt i intilliggande planer för 
Katrineberg/Grundviken och Zakrisdalsområden, har naturvärden inventerats och beskrivits. En 
artgrupp som återfinns i området är fladdermöss, vilket inte är omnämnt i planhandlingarna. Läns-
styrelsen anser att även de naturområden som denna plan tar i anspråk behöver ingå i den över-
gripande utredning som Karlstads kommun håller på att ta fram. Kommunen behöver återkomma 
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med planen efter att en sådan utredning är gjord och där visa hur ingreppen i naturmiljön påverkar 
den kontinuerliga ekologiska funktionen av fortplantningsområden och viloplatser för fladdermöss 
i området.

Vidare anser Länsstyrelsen att det är svårt att utläsa ur planbeskrivningen om intentionen är att 
translokera den garnlav som funnits i området. Möjligheten nämns, men inga ställningstaganden 
görs.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar:
Trafikkopplingen mellan Ullebergsleden och Bergviks handelsområde är inte nödvändig för utbyggnad av ny handel 
inom fastigheten Bergvik 1:37. Däremot är sammankopplingen önskvärd för den stadsutveckling som föreslås i 
planprogrammet för Katrineberg och den planerade fortsättningen av  snabbbusstråket. Planhandlingen kompletteras 
med en skiss över planeringsläget i närområdet.

Kommunens tolkning av Stadsplan för Hultsberg (Industriområde 1), fastställd 11 mars 1976 är att den föreslagna 
cirkulationsplatsen på Bergviksvägen ryms inom gällande bestämmelser. Detta då illustrerad vägbana är angiven 
med ”gränslinje som ej avses fastställas”. Vägbanans sträckning och utformning bör därför kunna utformas med en 
viss frihet inom användningen ”gata” respektive ”park eller plantering”. Särskilt då enbart kommunal mark berörs.

Inför antagandet har påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen av fortplantningsområden och viloplatser 
för fladdermöss i området utretts. Förekomsten av lämpliga fladdermusmiljöer inom de naturområden som påverkas 
av Cirkulationsplats vid Gräsdalens planområden bedöms som liten. Eventuell påverkan kommer framför allt att 
vara i form av ökad trafikbelastning på den del av Ullebergsleden som ligger väster om befintligt handelsområde.
Den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller gynnsam bevarandestatusen bedöms inte påverkas negativt på 
lokal, regional eller nationell skala för någon av de fladdermusarter som nyttjar befintliga miljöer i anslutning till 
Cirkulationsplats vid Gräsdalens planområde. Planbeskrivningen kompletteras med denna slutsats.

Garnlaven är inte aktuell att flytta. Däremot föreslås flytt av asplåga med gyttrad taggsvamp. 
Planbeskrivningen kompletteras ett förtydligande om  att Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att flytta 
asplågan med den gyttrade taggsvampen, förutsatt att den vid planens genomförande fortfarande är i flyttbart skick.

Trafikverket
Trafiklösningar och åtgärder
Trafikverket har i angränsande planers planprocesser framfört synpunkter på behov av förbätt-
rad framkomlighet/tillgänglighet i Hultbergsmotet, vilket också skapar ökad säkerhet. Här krävs 
åtgärder både i statligt och kommunalt vägnät. Trafikutredning (WSP 2019-11-07, PM Trafikanalys 
– ny handelsetablering mellan Bergvik köpcentrum och kvarteret Riksdalern – Karlstad) anger att 
åtgärder behövs i ankommande ramp från E 18.

Trafikverket konstaterar att denna åtgärd är angelägen och innebär att avtal måste upprättas mellan 
Kommunen och Trafikverket, som reglerar bland annat utförande, byggande och finansiering mm.
Åtgärder ligger dock utanför aktuellt planområde men Trafikverket anser att det är av vikt att de åt-
gärder som sammantaget krävs ses i övergripande perspektiv och baseras på helheten av de föränd-
ringar som planeras. Kontakt med Trv för avtal bör tas i mycket god tid.
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Övrigt
För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplanering-
en”

− www.trafikverket.se/samhallsplanering
− https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-
anläggning-kan-påverkas

Kommentar:
Inför planens antagande har avtal upprättas mellan Kommunen och Trafikverket gällande genomförandet av före-
slagna trafikåtgärder. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 

Baskartan behöver uppdateras. Den är från 2019-10-14. 

De rättigheter som nämns i genomförandebeskrivningen bör stå på plankartan. 

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade. 

Kommentar:
Baskartan uppdateras och kompletteras med information om gällande rättigheter.

Region Värmland Kollektivtrafik
Övergripande
Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 4 som passerar Ullebergsleden via 
Gräsdalen till från Bergvik Köpcentrum. Linjen har ett utbud om 20-minuterstrafik under vardagar.

Påverkan
Detaljplanen innehållande en ny cirkulationsplats ökar framkomligheten i korsningen mellan Gräs-
dalsgatan och Ullebergsleden för kollektivtrafiken

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder.

Konsekvenser på lång sikt
Utbyggnaden av Karlstadsstråket till ett komplett trafiksystem i Karlstad innehåller en linjesträck-
ning från centrum via Gruvlyckan – Gräsdalen – Katrineberg – Bergvik Köpcentrum. Linjen kom-
mer att trafikera det planerade området östra Zakrisdal med hög turtäthet.

Idag trafikerar system 900 från Hammarö IKEA i Ullbergsledens förlängning. I planeringen över-
vägs denna trafik att upphöra men inga beslut är ännu fattade.

Viktiga aspekter för kollektivtrafik
Cirkulationsplatser medger en ökad kapacitet i en korsning vilket även kommer kollektivtrafiken till 
godo. Lösningen medger dock ingen omedelbar fördel för buss i relation till bilen vilket eftersträvas 
i målsättningen om förbättrade restidskvoter. Utformningen av cirkulationsplatsen är därför viktig 
och i synnerhet förbättra körspåren i de riktningar som kollektivtrafiken har sina flesta rörelser. För 
att ytterligare förbättra kan trafikljus för kollektivtrafiken övervägas.
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Kommentar:
Inför projektering studeras behovet och lämpligheten av att tydligare prioritera buss i cirkulationen. Detaljplanen 
medger en relativt stor flexibilitet gällande utformningen av cirkulationen.

Värmlands museum
Värmlands Museum har inget att invända mot föreslagen detaljplan gällande ny cirkulationsplats vid
Gräsdalen.

Kommentar:
-

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på föreslagen plan då åtgärderna ökar trafiksäkerhe-
ten och kapaciteten samt förbättrar för de som går och cyklar. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
har i uppdrag att göra en förstudie för gång- och cykelbana längs Ullebergsleden, i dagsläget talar 
studien på att den placeras på östra sidan och byter sida här vid cirkulationsplats Gräsdalen. För 
framtiden ser vi att den här förbättringen också genererar behov av åtgärder i Gräsdalen, till exem-
pel finns det ingen gång- och cykelbana från Gräsdalen som ansluter till den nya cirkulationsplatsen.
Region Värmland har också önskemål att förbättra och tillgänglighetsanpassa hållplatsen Axgatan. 
Den är i dagsläget planerad att åtgärdas via medel ur förvaltningens grundram under 2021 men kan 
ändras, bland annat för att invänta handlingsplan för kollektivtrafikplan och resurser till Karlstads-
stråkets förlängning till Välsviken.

Ur naturvärdessynpunkt har förvaltningen inget att invända mot förslaget till markanvändning, 
men i genomförandebeskrivningen bör det kompletteras med två saker. Dels att det gångstråk mot 
Grundviken som i dag ansluter till korsningen Zakrisdalsvägen/Ullebergsvägen får en ny entré som 
anpassas till den nya cirkulationsplatsen. Och dels att det i genomförandeskedet undersöks om det 
är möjligt att flytta de nedfallna och döda aspar (sk. asplåga) som det växer gyttrad taggsvamp på till 
den del av planområdet som blir kvar som natur. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för 
båda dessa åtgärder.

Förvaltningen har inget att erinra avseende VAD-anläggningar.

Kommentar:

Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt TFF:s förslag. 

Miljöförvaltningen
Cykelstråk
Cyklister väljer oftast den kortaste och snabbaste vägen, oavsett om det är en cykelväg eller ej. För 
att undvika farliga vägpassager och att cyklister kör på ”fel ställen” behöver sträckningen av cykel-
vägen på Gräsdalsgatan ses över.

Med nuvarande illustration är risken stor att cyklister som kommer från väster och passerar under 
Ullebergsleden på norra sidan av cirkulationen sedan fortsätter att cykla på vänstra sidan av Gräs-
dalsgatan istället för att köra över Gräsdalsgatan och fortsätta på höger sida, som det är tänkt enligt 
illustrationen.
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Nuvarande plan förhindrar inte fortsatt arbete med förbättrade cykelstråk men det vore lämpligt att 
utöka planområdet på Gräsdalsgatan för att få till ett bra cykelstråk, eftersom det är den kortaste 
och snabbaste cykelvägen till centrum.

Att önska är även bättre illustration av cykelbanorna.

Kommentar:
Att utöka planförslaget för att innefatta Gräsdalsgatan är inte lämpligt. Gräsdalsgatans eventuella framtida cykel-
bana utreds inom ramen denna detaljplanen utan i planprogrammet för Ulleberg, Gräsdalen och Gruvlyckan. Detta 
är inte färdigutrett i dagsläget och det finns heller inget projekt för att genomföra cykelbanan. Den gällande planen för 
Gräsdalsgatan och denna nya plan möjliggör för en cykelbana på såväl västra som östra sidan av gatan. Då det för 
tillfället är mer sannolikt att en cykelbana anläggs enbart på den östra sidan av Gräsdalsvägen har detta illustrerats 
på plankartan. 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen, 
Karlstads kommun – granskning.

Kommentar:
-

Ellevio
Vi har tagit del av förslaget till ändring av detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen,
Karlstads kommun och har följande synpunkter.

Ellevio äger de båda 130kV-ledningar som går strax norr om det tänkta planområdet och ledning-
arna är tryggade av ledningsrätt. Områdesgränsen är dragen så att ledningarna hamnar strax utanför 
det här aktuella området men vi har tidigare lämnat synpunkter på den angränsande planen för 
Bergvik 1:37 och vi har ytterligare synpunkter på den rondell som planeras anslutas i den nordöstra 
delen och är tänkt att utgöra infart till det nya handelsområdet.

Den nya rondellen, som till viss del går in i planområdet verkar, som vi uppfattar det sakna stöd i 
gällande plan för Hultsberg (industriområde 1) (akt nr 1780K-14/1976). Om planstöd för cirkula-
tionsplatsen saknas måste sådan komplettering göras.

För att kunna bygga en rondell under befintliga ledningar krävs noggrann planering. Dels med 
tanke på säkerhet för person och ledning under arbetet och dels beträffande att den färdiga lösning-
en som inte negativt får inverka på Ellevios möjligheter att äga, driva och underhålla ledningarna. 
Marknivån under ledningen får inte ändras utan vårt godkännande. Arbete nära eller under ledning-
arna måste utföras i enlighet med branschens så kallade Elsäkerhetsanvisningar (ESA).

Sprängning i närheten av en luftledning måste utföras med största försiktighet så att de elektriska 
anläggningarnas konstruktioner inte skadas av vibrationer. Inte heller får stenkast skada de elektris-
ka anläggningarna. Ta i god tid kontakt med Ellevios driftcentral i Karlstad i samband med plane-
ring av sprängning inom ett avstånd av 100 meter från elektriska anläggningar och ledningar. Detta 
för att möjliggöra skydd för den elektriska anläggningen eller ledningen.

Inom ett avstånd av 50 meter från luftledningen ska man inte låta tändledningar och sprängkapsel-
trådar komma i kontakt med jord, eftersom det kan finnas risk för oavsiktlig initiering av spräng-
kapsel på grund av markpotentialer från luftledningen. Inom detta område ska man överväga icke-
elektriska tändsystem som inte initieras av elektriska fält.
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Kommentar:
Kommunens tolkning av Stadsplan för Hultsberg (Industriområde 1), fastställd 11 mars 1976 är att den föreslagna 
cirkulationsplatsen på Bergviksvägen ryms inom gällande bestämmelser. Detta då illustrerad vägbana är angiven 
med ”gränslinje som ej avses fastställas”. Vägbanans sträckning och utformning bör därför kunna utformas med en 
viss frihet inom användningen ”gata” respektive ”park eller plantering”. 

Den nu förslagna cirkulationen är inte placerad direkt under kraftledningen, men intill den. Denna placering inne-
bär betydligt mindre sprängning än den som diskuterats med Ellevio tidigare, där cirkulationen låg längre väster ut, 
under ledningen. Större delen av cirkulationen ligger dock fortfarande inom 50 meters avstånd från kraftledningen 
vilket innebär säkerhetsåtgärder vid genomförandet och noggran planering tillsammans med Ellevio inför genomföran-
det. Kommunen avser även fortsatt ha en dialog med Ellevio om planering av trafikåtgärder på Bergviksvägen.

Karlstads El- och stadsnät AB
Vi har ledningar i området, behöver vi flytta dem så kommer vi ta ut en kostnad för det. Vi önskar 
också att få plats för ytterligare ett e-område i sydöstra delen.

Kommentar:
Efter dialog med Karlstads el- och stadsnät framkom till att det är bättre att vi får med ett E-område i ytterkanten 
av Katrinebersgsområdet. Frågan behandlas därför i kommande detaljplan för Katrineberg istället. Behov för E-
område vid Ullebergsleden behöver därmed inte beaktas i detaljplanen för Cirkulationsplats vid Gräsdalen.

Handikappföreningarna Karlstad, Tillgänglighetsgruppen
Vi har inga synpunkter på ovanstående detaljplan.

Kommentar:
-

Yttranden från övriga
Privatperson 1 (ej bedömd sakägare)
Tycker man borde planera för en säker övergång för hästarna från 4h-gården som vill passera Ul-
lebergsleden under sommarhalvåret. Många fordon är redan idag respektlösa när hästarna ska över

Kommentar:
Kommunen håller med om att en bättre passage för hästar från 4h-gården är önskvärt. Kommunen undersöker olika 
lösningar för detta.  Ett alternativ är att utforma den föreslagna gång- och cykeltunneln under Ullebergsleden med 
tillräcklig höjd för häst och ryttare. Detaljplanen möjliggör detta. Dock kommer det på sikt finnas begränsad tillgång 
till ridstigar i detta området om planerna för stadsdelen Katrineberg förverkligas. Att blanda gående, cyklister och 
hästar i samma tunnel kan också innebära en säkerhetsrisk. Att bygga en djupare tunnel innebär även negativa 
konsekvenser pga längre/brantare ramper och dagvattenhanteringen. En annan lösning skulle kunna vara en ridbar 
bro lite längre söder ut som ansluter till skogspartiet i Zakrisdal. Ett eventuellt genomförandet av denna ligger dock 
långt fram i tid. Ett tredje alternativ är en bättre passage i markplan längre söder ut, t.ex. vid Ullebergsvägens 
korsning med Ullebergsleden. Hur ridstigar kan ansluta till denna passage så att tillräckligt stora naturområden nås 
behöver dock ses över, men planerad utbyggnad av idrottsanläggningar, skola och bostäder i beaktande. Stadsbygg-
nadsförvaltningen tar med sig frågan i den fortsatta planeringen. För att få ett bra planeringsunderlag är det önskvärt 
att representanter från 4h-gården deltar i planeringen.
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