
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för Cirkulationsplats vid Kartberget 

inom Romstad och Bellevue, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Cirkulationsplats vid Kartberget upprättas med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 17 okto-
ber och 19 november 2018. Planförslaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 18 §, från den 26 september till den 19 oktober 2019. Under både samrådet och 
granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbygg-
nadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Totalt har 19 yttranden inkommit under granskningstiden. 10 yttranden kommer från privat-
personer är boende i närområdet. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter avseende pröv-
ningsgrundande frågor men önskar en komplettering kring markavvattning. Trafikverket önskar 
att planområdet bör justeras några meter bort från järnvägen samt breddas åt nordost, för att ha 
handlingsutrymme för en framtida utökad plankorsningsanläggning samt kravenlig korsningsvinkel. 
Miljönämnden trycker extra på avfallshantering och cykelparkering. Hammarö kommun anser att 
det fortfarande finns potential för bättre lösningar för kollektivtrafik och cykeltrafik. Övriga remiss-
instanser har inget att erinra mot förslaget. 

Från boende i närområdet rör synpunkterna framförallt trafikbuller. Det finns en oro kring de 
ökade bullernivåerna som väntas i samband med utbyggnaden av en ny bro och gata. Flera av de 
aspekter som lyfts såsom brons placering och bullervallen mot Skoghallsvägen är utredda i detalj-
planen för Kartberget. Önskemål finns att skapa fler bullerskärmar/vallar i det området. I det nu 
aktuella planarbetet har översiktliga bulleravskärmande åtgärder utretts, dessa kommer fördjupas 
och förbättras i pågående detaljprojektering för bro och väg och utföras i det byggprojektet men 
den aktuella detaljplanen kan dock inte säkerställa dem med bestämmelser. Det finns också önske-
mål att förstärka planteringen i anslutning till planerad gata och cirkulationsplats.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat
i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen
är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §. 



Förslag till ändringar
• Plankartan justeras i anslutning till järnvägspassagen i enlighet med Trafikverkets synpunkter. 
• Planbeskrivningen kompletteras avseende avvattning i enlighet med Länsstyrelsens önskemål.

Kvarstående synpunkter
Inom de delar som planen kan reglera kvarstår inga synpunkter. Det finns dock ett antal synpunk-
ter, oro och önskemål avseende framförallt bullerskyddsåtgärder på bron och trafikplatsen inom de 
redan planlagda områdena. Önskemål om bevarande och nyplantering av vegetation intill trafikplat-
sen har också framkommit av planprocessen. Bullerskyddsåtgärder planeras och projekteras i detalj 
i den nu parallellt pågående projekteringen av bro och trafikplats. De synpunkter som framkommit 
i detta planarbete försöker Karlstads kommun arbeta in i projekteringen så långt det ger effekt och 
är tekniskt och ekonomiskt möjligt men denna detaljplan kan inte säkerställa dessa åtgärder då de 
ligger utanför planområdet. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa sammanfattas och 
kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden återges i sin helhet. Samtliga yttran-
den i sin helhet finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen.

STATLIGA REMISSINSTANSER

Länsstyrelsen

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter gällande farligt gods, buller och markavvattningsfö-
retag. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar 
har gjorts. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter kring farligt gods men önskar dock en 
komplettering kring markavvattning.

Råd enligt PBL m.m.
Markavvattning
Av handlingarna framgår att planområdet berörs av ett äldre mark-avvattningsföretag och att kom-
munen har för avsikt att ansöka om upphävande av detta. Det är önskvärt att kommunen redogör 
för hur man har för avsikt att hantera det framrinnande vatten som behöver passera området, oav-
sett om markavvattningsföretaget kvarstår eller upphävs.

Övrigt
Trafikbuller
Kommunen har reglerat bullerfrågan genom planbestämmelsen [SKYDD], område där bullervall 
eller bullerskärm ska utföras. Detta välkomnas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förutsätter dock att 
kommunen i genomförande-skedet även skyddar den bebyggelse utanför planområdet som riskerar 
att utsättas för ökade bullernivåer till följd av planens genomförande.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgär-
derna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av hur kommunen har för avsikt att hantera det 
framrinnande vatten som behöver passera området.
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Trafikverket

Skoghallsbanan
Ärendet berör järnvägen Skoghallsbanan, bandel 395, där Trafikverket är infrastrukturhållare. 
Största tillåtna hastighet är 30 km/h. Banan trafikeras för närvarande av upp till 12 godståg/dygn. 
Det finns dock indikationer på att trafiken kan komma att utökas. 
Trafikverket avser att under 2020 göra en inventering av plankorsningarna längs Skoghallsbanan 
med eventuella förslag till sam-/omlokalisering och säkerhetshöjande åtgärder. Det kan exempelvis
innebära att gång- och cykelvägar separeras från fordonstrafiken med egna bomanläggningar.
Karlstads kommuns delaktighet kommer att vara viktig.

Synpunkter
Det är positivt att planområdet efter samrådet har breddats i delen närmast plankorsningen (Skog-
hallsbanan/Ullebergsleden) för att möjliggöra ett högersvängfält in mot Döbelnsgatan. Trafikverket 
vill betona vikten av att körfältet anläggs direkt i samband med utbyggnaden av cirkulationsplat-
sen, för att fungera som evakueringskörfält vid eventuell köbildning över järnvägsspåret. Om delar 
av plankorsningsanläggningen påverkas vid utbyggnaden, exempelvis flytt/breddning av portal 
med varning livsfarlig ledning, kan ett avtal om detta behöva upprättas mellan kommunen och 
Trafikverket. För utformningskrav, exempelvis siktsträckor, hänvisas till VGU (Vägars och gators 
utformning) kapitel om plankorsningar. Däri uppges bland annat att korsningsvinkeln mellan spår 
och väg ska ligga inom intervallet 85 till 115 gon. Vid en framtida uppgradering av plankorsnings-
anläggningen kan även detta krav komma att aktualiseras. I nuvarande läge korsar Ullebergsleden 
Skoghallsbanan med cirka 70 gons vinkel. Det vore därför önskvärt att bredda planområdet med 
användning GATA åt nordost i delen närmast järnvägen, för att möjliggöra att vägen kan läggas om 
med kravenlig vinkel.

Sammantagen bedömning
Planområdet bör om möjligt justeras några meter bort från järnvägen samt breddas åt nordost, för 
att ha handlingsutrymme för en framtida utökad plankorsningsanläggning med separerad GC-väg 
och kravenlig korsningsvinkel. 

Trafikverket har utöver ovanstående synpunkter inget att erinra mot planförslaget och ser fram 
emot ett fortsatt samarbete kring översyn och utveckling av plankorsningarna mellan kommunens 
infrastruktur och Skoghallsbanan.

Kommentar: Plankartan justeras i anslutning till järnvägspassagen i enlighet med Trafikverkets synpunkter avseende 
framtida korsningsvinklar och större avstånd till järnvägen. Synpunkt om evakueringskörfält har framförts till 
berörd förvaltning för vidare utredning. Plankartan medger denna lösning. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga erinringar.  

Kommentar: Noteras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
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Miljönämnden
I samrådet lämnade miljönämnden yttrande med ett antal synpunkter. Dessa synpunkter har delvis 
beaktats. Miljönämnden vill därför trycka lite extra på följande frågor:

Avfallshantering
Då en ny förordning kommit från regeringen om bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar, vilket innebär hämtning av dessa materialslag bostadsnära, alternativt kvartersnära. Kvar-
tersnära hämtning kan då innebära etablering av en mindre insamlingsplats för något eller några 
materialslag, som inte kan hämtas i direkt anslutning till bostaden. Dessa mindre insamlingsplatser 
kommer att kräva mindre ytor än dagens återvinningsstationer. Flera lättillgängliga platser för så-
dana lösningar bör därför alltid finnas med i kommande planarbeten. 

Cykelparkering
Då det planeras en omstigningsplats för buss inom planområdet bör en välutrustad cykelparkering 
för pendlare anordnas. Den bör utrustas med bland annat väderskydd och laddningsmöjligheter för 
elfordon. 

Kommentar: Planområdet är relativt litet, stora delar av cirkulationsplatsen och bron är redan planlagda i tidigare 
planer. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det är lämpligt att planlägga återvinningsstation inom planom-
rådet. Insamlingsplats får i så fall utföras med gällande planer.

God cykelparkering intill busshållplatserna ska utföras i samband med ombyggnationen i området och är därför en 
förutsättning i den pågående projekteringen för området. 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på Detaljplan för cirkulationsplats vid Kartberget. 

Kommentar: Noteras. 

Hammarö kommun
Karlstad kommun har tagit fram ett granskningsförslag till detaljplan som möjliggör en ny trafiklös-
ning vid Kartberget. Det är en del i stadsutveckling av Karlstads gamla flygplatsområde. Detaljpla-
nen var i slutet av 2018 på samråd och Hammarös synpunkter från dess kvarstår. 

Hammarö kommun är med sitt läge i förhållande till Karlstad, beroende av väl genomtänkta kom-
munikationsstråk som främjar långsiktigt hållbara och tillgängliga person- och godstransporter. 
Kommunikationsstråken i Karlstads kommun måste planeras så att transportbehovet med bil till 
och från Hammarö minskar betydligt för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle och nå klimat-
målen. Samtidigt måste tillgången till E18 finnas kvar för de transporter som fortsatt behöver ske 
med personbil och tunga motorfordon. Hammarö kommun har på Vidön ett detaljplanerat område 
för småindustri. Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att lösa anslutningar till om-
rådet. När det är gjort kommer kommunen att gå ut med försäljning av dessa tomter med möjlighet 
att etablera småindustri så det är viktigt att tillgängligheten till E18 för tunga fordon inte begränsas.
Hammarö kommun vill poängtera att avseende nya planer på exploatering runt de trafikstråk som 
Hammaröborna använder för att ta sig från och till eller vidare genom Karlstad att det är viktigt att 
kommunerna har en samsyn i trafikplaneringen. Så som i tidigare remissvar skulle vi önska få en 
större delaktighet och bättre dialog i ett tidigare skede kring nya planer som påverkar trafiknätet in 
och ut till Hammarö kommun genom Karlstad. Gång, cykel och kollektivtrafikstråk måste samord-
nas mellan kommunerna så de får logiska, gena och tydliga kopplingar till viktiga målpunkter och 
att framkomligheten för dessa resesätt prioriteras. Hammarö kommun önskar att större vikt läggs 
på framkomlighet för de hållbara resesätten, cykel och kollektivtrafik i lösningen för den nya cirku-
lationsplatsen. 
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Hammarö kommun poängterade detta i samrådsskedet och anser att det fortfarande finns potential 
för bättre lösningar för både kollektivtrafik och cykel än de redovisade illustrerade lösningarna.

Kommentar: Teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen möjliggör 
gena och attraktiva gång- och cykelstråk och miljöer. I pågående projektering kommer detaljer att studeras djupare. 
Karlstads kommun har tillsammans med Karlstadsbuss sett över busshållplatslägen i området och bedömer att före-
slagen lösning ger bra närhet till människor i till planområdet omgivande stadsdelar. 

YTTRANDEN FRÅN SAKÄGARE

Boende Romstad 
Planerade bullerskydd är markerade på ungefärligt läge. Om det på Romstadssidan markerade skyd-
det ska ge bästa effekt borde det dras så det täcker den planerade busshållplatsen. 

Kommentar: I projekteringen av busshållplatsen finns bullerfrågan med. Bullerkonsulten har föreslagit att en lägre 
skärm byggs samman med väderskyddet för busshållplatsen vilket utreds om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt i 
projekteringen. Aktuell detaljplan kan dock inte reglera det.

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA

Handikappföreningarna Karlstad
Föreningarna undrar hur man kan bygga en cirkulationsplats då en del av den ligger utanför plan-
området? 

I övrigt har föreningarna inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: Övriga delar av cirkualtionsplatsen är redan planlagda i andra gällande detaljplaner. 

Västerstrands scoutkår
Scoutkåren har tidigare yttrat sig kring samrådshandlingen. Scoutkåren vidhåller dessa kommentarer 
och synpunkter även under granskningen. 

Scoutkårens synpunkter från samrådet:

1. Scoutkåren blir påverkad av tänkt cirkulation med avseende på buller och miljö. Vi önskar därför 
få löpande information vidare under planprocessen, något som inte skett inför samråd.

2. Scoutstugan finns inte med i bulleranalyser m.m. trots att den funnits sedan 2014. Stugan är till-
sammans med andra byggnader på Kartberget helt utelämnade. Scoutkåren förutsätter att analyser 
av t.ex. buller och annat som grundats på bristfälligt underlag revideras inför nästa steg i planpro-
cessen för att korrekt kunna bedöma effekterna av cirkulation och bro.

3. Scoutkåren önskar veta vilka åtgärder kommunen anser nödvändiga och avser vidta för att 
säkerställa att scoutkåren kan fortsätta att bedriva verksamhet på nuvarande arrendeområde, t.ex. 
avseende buller- och miljöaspekter. Detta gäller såväl cirkulation som bro och anslutande lösningar. 
Detaljplanen för Kartberget och därmed beslutet om scoutstugans placering togs givet en beräknad 
trafikmängd på den nya bron på 4.000-7.000 fordon per dygn. Denna uppskattning har nu ökat till 
10.400 fordon. För att kunna bedriva vår verksamhet ute på ett bra sätt bedömer vi att åtminstone 
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samma riktvärden för ljudnivåer som för bostädernas utemiljö skall appliceras på scoutkårens verk-
samhetsområde.

4. Scoutkåren föreslår själv ett effektivt bullerskydd på bron som anpassas efter höjdförhållande 
mellan vägbana och scoutkårens verksamhetsområde i och runt scoutstugan på och i anslutning till 
nuvarande arrendeområde. Scoutkåren föredrar bullerdämpning nära källan framför dämpning nära 
vårt verksamhetsområde.

5. För att bidra till önskad miljö, bl.a. att cirkulationen inte blir direkt synlig från scoutstugan, fö-
reslår scoutkåren att skogsområdet mellan scoutstugan och Romstad/Bellevue avverkas endast där 
så krävs för väg, GC-väg busshållplats och cirkulation. Övrig växtlighet snyggas till, men bevaras i 
övrigt med syfte att skapa en trevligare miljö på Kartberget. Växtligheten antas även bidra till visst 
upplevt bullerskydd. Scoutkåren önskar t.ex. inte en gräsmatta med fri sikt mellan scout-stugan och 
cirkulationen/brofästet.

6. Med erfarenhet från tidigare såväl som nuvarande placering av lokalen anser scoutkåren att det 
separata högerkörfältet från Ullebergsleden mot Skoghall är bra. Det kommer sannolikt att minska 
buller från lastbilar som tvingas stanna och sedan accelerera i uppförsbacke.

7. Scoutkåren önskar att cirkulationen utformas så att bron hamnar så långt från Kartberget som 
möjligt inom den av detaljplanen tilldelade zonen.

Kommentar: I projekteringen av den nya cirkulationsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig aspekt. I detta plan-
arbete har övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under projekteringen och utvärderas 
av akustiker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, dessa inarbetas i projektering-
en. De ska göras så långa det är tekniskt möjligt. I projekteringen utreds också möjligheten att med landskapsmodel-
lering i anslutning till slänten söder om cirkulationsplatsen åstadkomma ytterligare viss bulleravskärmning söderut. 
Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna i anslutning till scoutkåren ligger på ca 56 dBA ekvivalent nivå. Normal 
samtalston anges ofta till ca 60 - 65 dBA

Att bygga en bro och ny gata kommer naturligtvs påverka befintlig vegetation på platsen. Ambitionen är dock att 
försöka bevara så mycket vegetation som möjligt och att komplettera med nyplantering där det är möjligt.

Brons placering studerades vid planeringen av Kartberget. I den studien placerades bron med hänsyn till befintlig 
sträckning av Ullebergsleden och dess korsning med Skoghallsvägen, i kombination med en förskjutning söderut för 
att inte störa befintlig bebyggelse vid Romstad strax norr om bron för mycket och klara bullerkraven inom Romstad. 
Förskjutningen söderut gav också plats för de gång- och cykelvägar som ska komma ner från bron till Romstad. 
Placeringen av bron var en förutsättning för planeringen av Kartberget och placering och användning av bebyggelsen 
inom det området. I den nu fördjupade projekteringen kommer exakt placering att utredas i detalj men den kommer 
följa övergripande placering enligt planen för Kartberget. 

Boende Kartberget 
• Sedan vår flytt till Kartberget under 2014 har ljudnivån från biltrafiken blivit högre vid varje år. 
Detta p.g.a. att ljudvallen har sjunkit samt trafiken ökat. Vi anser då att om cirkulationsplatsen kom-
mer höjas tre meter samt att mer trafik tillkommer från östra hållet (Sommaro) så kommer även 
ljudnivån öka ytterligare. I planbeskrivningen ser jag inget bullerskydd mellan Kartberget och cirku-
lationsplatsen/nya vägen mot bron. Därav anser jag att ett bullerplank (se bifogat dokument - bild 
nedan) skall uppföras mellan Kartberget samt den nya cirkulationsplatsen/nya vägen mot bron, likt 
det bullerplanket som finns med i detaljplanen för området mot Bellevue samt Romstad.
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• Bevara djurlivet. Trots det bebyggda området så finns ett fortsatt rikt djurliv. Exempelvis så ses 
rådjur, hare, räv samt även älg allt som ofta. Detta är ytterligare ett exempel på varför både ett bul-
lerplank och vegetation bör upprättas mellan infrastrukturen och Kartberget. 

Kommentar: Bullervallen har mätts in och lagts in i underlaget för bullerberäkningen så att dessa beräkningar ska 
stämma så bra som möjligt. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen stämmer bullervallens inmätta höjder med 
bygghandlingar som kommunen gjort för vallen liksom med inmätningar som gjorts tidigare år. 

Trafikmängderna på Skoghallsvägen i höjd med Kartberget var 2018 ca 7100 fordon per dag. Även 2012, 2013 
och 2015 vilka är de senaste åren då trafiken räknats låg trafikmängderna på ca 7100 fordon per dygn. 

I projekteringen av den nya cirkulationsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig aspekt. I detta planarbete har 
övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under projekteringen och utvärderas av akusti-
ker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, dessa inarbetas i projekteringen. De ska 
göras så långa det är tekniskt möjligt och om möjligt förlängas även efter att bron övergått i gata. I projekteringen 
utreds också möjligheten att med landskapsmodellering i anslutning till slänten söder om cirkulationsplatsen åstad-
komma ytterligare viss bulleravskärmning söderut.  

Ambitionen i projektet är att i de lägen där det är önskvärt och möjligt försöka bevara så mycket befintlig vegetation 
som möjligt liksom att komplettera med nyplantering. 

Lekskogen inom detaljplanen för Kartberget berörs inte av projektet. 

Boende Kartberget
Vi vill i och med detta mail framföra våra invändningar mot den detaljplan som nu presenterats. 
Vid tidigare diskussioner med er har boende på Kartberget framfört sin oro för bullernivåerna från 
Skoghallsvägen. Dels med tanke på att det sedan mätningarna gjordes vid inflytt för över fem år 
sedan har trafiken på Skoghallsvägen ökat, främst avseende tunga fordon, dels att vallen mot vägen 
sjunkit avsevärt. Ljudet från trafiken har ökat årligen sedan vi flyttade in.

Den nya cirkulationsplatsen kommer att placeras flertalet meter över den marknivå som finns 
idag och den nivå mätningarna gjorts utifrån. I kombination med att vallen sjunker, träd/skog tas 
bort för den nya vägen till bron och att trafiken kommer att öka, kräver vi att ett bullerplank/ljud-

• Då mycket skog kommer avverkas anser vi att fler 
träd (fördel barrträd, men gärna varierande) behöver 
planteras mellan Kartberget och den nybyggda infra-
strukturen. Detta för att ytterligare ta ner ljudnivån, 
men framförallt för att behålla känslan, närheten till 
naturen. Detta område användas idag för lekande 
barn samt familjer där hundar/katter kan röra sig.

• I detaljplanen för Kartberget finns att läsa ”att 
skogspartiet norr om bostadsbebyggelsen behålls 
och sparas som ”lekskog”. Marken får inte bebyggas 
och där befintlig natur skall sparas. Området skall 
även vara tillgängligt för allmänheten”.
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vall uppförs mot Kartberget och att kontrollmätningar utförs både före och efter byggnationens 
färdigställande. Vi kräver även att mer skog planteras mot Kartberget och mot scoutstugan för att 
uppfylla nuvarande antagen detaljplan om skog/parkområde.

Med tanke på att ljud färdas lätt över vatten och våra fastigheter är belägna mot älven är vi även 
ytters oroliga för ljudnivån från själva bron. Hur tänker kommunen där? Baksidan av fastigheten 
används som lekyta för våra barn. Här har vi som förstått inga mätningar utförts. Vi kräver att 
erforderliga åtgärder vidtas för att reducera buller från bron.

Slutligen har kommunen valt att flytta bron närmre Kartberget än enligt den ursprungliga detalj-
planen. Finns ens beslut för att så får ske? Med tanke på att antagen detaljplan för området runt 
Kartberget utgör parkmark för promenader och rekreation är det ytterst kontroversiellt att man 
väljer att flytta en vältrafikerad väg och bro närmre ett sådant område. Inte minst att det på fastighe-
ten närmast vägen och bron huserar dagliga aktiviteter för barn i scouterna. Ljudnivåerna kommer 
att påverka barnen. Gränsvärdena för barn är betydligt lägre.

Vi ser att kommunen tar hänsyn till ovan innan detaljplanen slutligt fastställs.

Kommentar: Bullervallen har mätts in och lagts in i underlaget för bullerberäkningen så att dessa beräkningar ska 
stämma så bra som möjligt. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen stämmer bullervallens inmätta höjder med 
bygghandlingar som kommunen gjort för vallen liksom med inmätningar som gjorts tidigare år. 

Trafikmängderna på Skoghallsvägen i höjd med Kartberget var 2018 ca 7100 fordon per dag. Även 2012, 2013 
och 2015 vilka är de senaste åren trafiken räknats låg trafikmängderna på ca 7100 fordon per dygn. 

De nu utförda bullerberäkningarna har gjorts på det liggande förslaget vilket innebär att den höjning av mark vid 
cirkulationsplatsen som föreslås finns med i beräkningarna. Marken har modellerats i bullerberäkningen. 

Bullerutredningen omfattar även ljudet som färdas över vattnet. De ljudnivåer som finns angivna i bullerutredning 
omfattar även ljudet som färdas från bron över vattnet. 

Ambitionen i projektet är att i de lägen där det är önskvärt och möjligt försöka bevara så mycket befintlig vegetation 
som möjligt liksom att komplettera med nyplantering. 

I den projektering som nu pågår för den nya cirkulationsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig aspekt. Inom 
detta planarbete har övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under projekteringen och 
utvärderas av akustiker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, dessa inarbetas i 
projekteringen. De ska göras så långa som det är tekniskt möjligt. I projekteringen utreds också möjligheten att med 
landskapsmodellering i anslutning till slänten söder om cirkulationsplatsen åstadkomma ytterligare viss bullerav-
skärmning söderut. 

Bron har inte placerats närmare Kartberget än enligt tidigare planer. Läget på bron är detsamma som under detalj-
planearbetet för Kartberget där broläget studerades. 

Boende Romstad
Vi har tagit del av den bullerutredning som har gjorts där man kan se att ljudnivåerna kommer att 
öka markant i jämförelse med dagens redan höga nivåer. Detta kommer att ha en mycket negativ 
påverkan på våran boendemiljö. Det är då mycket förvånande att våran fastighet inte kommer att 
omfattas av de bullerskydd som föreslås i utredningen. Vi förutsätter att även våran fastighet kom-
mer att omfattas av de bullerreducerande åtgärder som planeras.
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Kommentar: Projektet innebär att korsningspunkten flyttas längre från bebyggelsen som ligger utmed Skoghallsvägen 
på Romstad. Projektet innebär en ombyggnation av korsningen fram till och med en ny busshållplats på Skoghalls-
vägen norr om korsningen med Ullebergsleden. I utformningen av denna busshållplats jobbar Karlstads kommun 
i detaljprojekeringen med en lösning där, om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, en låg skärm kompletterar 
väderskyddet för bussen med syfte att skärma buller in mot Romstad. 

Boende Kartberget
Det är djupt olyckligt att ni inte ser behovet av bullerdämpning åt alla håll runt cirkulationsplatsen.
Det är tre bostadsområden som ligger på tre sidor om cirkulationsvallen. Att då välja ut två sidor 
om cirkulationsplatsen upplevs som ganska ofullständigt. Om det ändå byggs en bullerdämpning 
så är det väl lika bra att göra det på alla sidor som berörs. Så jag ser inte någon anledning till att 
utesluta bullerdämpande åtgärd på Kartbergetssida av cirkulationsplatsen.

Vidare anser jag det olyckligt att ingen bullerdämpning kommer att vara på vägen mellan cirkula-
tionsplatsen och bron. Här kommer det även vara en ganska tät busstrafik som kommer stanna och 
gasa. Jag anser att det vore bättre för hela ljudnivån för området om även denna korta väg kunde 
utrustas med en bullerdämpning pt båda håll. 

Att hänvisa till att detta ligger utanför denna detaljplan anses som konstigt eftersom i detaljplanen
för Kartberget kan läsas att: ”Brons detaljutformning är inte fastställd, inte heller dess exakta läge. 
Det är inte heller klart om bron endast ska användas för kollektivtrafik, blåljustrafik och gång och 
cykeltrafik eller för all slags trafik. Planen anger en zon inom vilken bron kan förläggas.” Med de 
nya trafikflödena som har uppskattas till ca 10 000 fordon per dygn i denna detaljplan, måste även 
tidigare delar att beaktas med avseende på bullernivåer. 

Kommentar: I den projektering som nu pågår för den nya cirkualtionsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig 
aspekt. Inom detta planarbete har övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under pro-
jekteringen och utvärderas av akustiker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, dessa 
inarbetas i projekteringen. De ska göras så långa som det är tekniskt möjligt och om möjligt förlängas även efter att 
bron övergått i gata. I projekteringen utreds också möjligheten att med landskapsmodellering i anslutning till slänter 
åstadkomma ytterligare bullerskärmning mot söder i anslutning till cirkulationsplatsen. 

Det är på plankartan för Kartberget som bron över vatten liksom dess anslutning fram till Skoghallsvägen planera-
des. Som utgångspunkt för planen för Kartberget samt dess utredningar förutsattes att bron skulle vara tillgänglig för 
samtliga trafikslag även om det vid den tidpunkten inte var fastställt.  

Boende Kartberget
Boende har lämnat nedanstående bild med nedanstående inledning och beskrivning:

Jag vill börja med att jag ser fördelar med planeringen av bro- och cirkulationsplaneringen. Att
ex. utryckningsfordon, buss och cykel får bättre förbindelser. En egen fil för lastbilar som ska mot
Skoghall ser jag som ett riktigt lyft. Nedan och i bilden ser ni de noteringar med berörd färgkod 
som jag anser ni bör se över och svara på hur ni tänker framöver. 

Kommentar: I den projektering som nu pågår för den nya cirkualtionsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig 
aspekt. Inom detta planarbete har övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under 
projekteringen och utvärderas av akustiker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, 
dessa inarbetas i projekteringen. De ska göras så långa som det är tekniskt möjligt och om möjligt förlängas även 
efter bron på den nya gatan. I projekteringen utreds också möjligheten att med landskapsmodellering i anslutning till 
slänten söder om cirkulationsplatsen åstadkomma ytterligare viss bulleravskärmning söderut. 
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Bullervallen har mätts in och lagts in i underlaget för bullerberäkningen så att dessa beräkningar ska stämma så bra 
som möjligt. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen stämmer bullervallens inmätta höjder med bygghandlingar som 
kommunen gjort för vallen liksom med inmätningar som gjorts tidigare år. 

Ambitionen i projektet är att i de lägen där det är önskvärt och möjligt försöka bevara så mycket befintlig vegetation 
som möjligt liksom att komplettera med nyplantering. Den skog som planlades i detaljplanen för Kartberget berörs 
inte av projektet. Den mark som kommer beröras är planlagd som bro liksom som område för trafik. 

Brons och trafikplatsens placering studerades vid planeringen av Kartberget. I den studien placerades bron med hän-
syn till befintlig sträckning av Ullebergsleden och dess korsning med Skoghallsvägen, i kombination med en förskjut-
ning söderut för att inte störa befintlig bebyggelse vid Romstad strax norr om bron för mycket och klara bullerkraven 
inom Romstad. Förskjutningen söderut gav också plats för de gång- och cykelvägar som ska komma ner från bron 
till Romstad. Placeringen av bron var en förutsättning för planeringen av Kartberget och placering och användning av 
bebyggelsen inom det området anpassades efter broläget. 

Boende Kartberget
Jag granskade bullerutredningen som gjorts inför cirkulationsplats Kartberget och såg att det inte 
var några alarmerande siffror för boenden längs Skoghallsvägen. Det går tung trafik dygnet runt 
längs vägen och vallen som följer Skoghallsvägen/Kartbergsvägen har sjunkit uppskattningsvis ca 
1,5 m sedan maj 2016 då vi flyttade in på Kartbergsvägen 14. Då såg man inte lyktstolparna och
bara toppen på taken på lastbilarna. Nu ser man lyktstolpar och taken på personbilar.

 Jag anser att det skulle behövas en ordentlig 
ljudvall/bullerskydd då trafiken kommer att öka 
avsevärt med bron och cirkulationsplats. 
Cirkulationsplatsen och vägen skall ju även höjas. 

 Den befintliga ljudvallen efter Skoghallsvägen har 
sjunkit, uppskattningsvis 2-3 meter. Tidigare såg 
men inte fönstren på de hus som ligger intill 
ljudvallen, nu ser man hela övervåningen. I 
detaljplanen för Kartberget står det att det ska 
planteras träd mellan väg och ljudvall. Jag 
förutsätter att ni även tar hänsyn till detaljplanen 
för Kartberget i detta projekt.

 Denna yta bör också ses över, ni bör komplettera 
med en hel del träd för att bevara det idylliska 
området. Läser man detaljplanen för Kartberget 
så står det att det ska vara skog norr om det gula 
huset som står intill Scoutstugan. Notera också 
att våra barn och även Scouterna är i skogarna 
och leker & lär vilket ni nu tar bort en stor del av 
deras möjlighet.  

 Varför förflyttar man cirkulationsplatsen ovanför 
dagens vägkorsning? Spontant måste det vara 
mer hållbart att använda/återbruka befintlig väg 
än att bygga ny anslutning till cirkulationsplatsen! 
Jag förutsätter att ni tänker hållbarhet i era 
projekt!! Enligt förslag tar ni markyta ifrån 
Bellevue-sidan och ni blir tvingade att ta ner mer 
skog på Kartbergssidan.   

Jag vill börja med att jag ser fördelar med 
planeringen av bro- och cirkulationsplaneringen. Att 
ex. utryckningsfordon, buss och cykel får bättre 
förbindelser. En egen fil för lastbilar som ska mot 
Skoghall ser jag som ett riktigt lyft. Nedan och i 
bilden ser ni de noteringar med berörd färgkod som 
jag anser ni bör se över och svara på hur ni tänker 
framöver. Ser fram emot er återkoppling! 

Med vänliga hälsningar 
Claes Henriksson
Lusthusvägen 5
070-320 08 29
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Vi upplever att bullret är störande framförallt i de två sovrum vi har på uppevåningen mot Skog-
hallsvägen. Såg att det var planerat bullerplank i anslutning till cirkulationsplatsen men inga längs 
vägen. Vet att det har diskuterats tidigare om plank uppe på vallen, men hur går de diskutionerna 
nu?  

Kommentar: Bullervallen har mätts in och lagts in i underlaget för bullerberäkningen så att dessa beräkningar ska 
stämma så bra som möjligt. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen stämmer bullervallens inmätta höjder med 
bygghandlingar som kommunen gjort för vallen liksom med inmätningar som gjorts tidigare år. 

Boende Romstad 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skoghallsleden, ny cirkula-
tionsplats vid Kartberget. Planförslaget inkluderar bland annat att nuvarande trevägskorsning ersätts 
av en cirkulationsplats med fyra anslutningar. Trafikplatsen planeras att höjas och förläggas på en 
högre nivå än nuvarande och planen innehåller även diverse gång- och cykelvägar, busshållplatser 
etc.

Enligt underlaget ökar bullerbelastningen, efter skyddsåtgärder, i såväl Bellevue, Romstad som 
Kartberget beräknat i marknivå. Det ska observeras att fastigheterna huvudsakligen utgörs av villor 
som har sovrum på övervåningen där ännu högre ljudnivåer kan förutses. 

Vi har i såväl detaljplanearbetet för Kvarnberget och Västra Jakobsberg hävdat att Södra förbindel-
sen med tillhörande bro över Klarälven bör förläggas söder om Björkås. Vi anser att den planerade 
cirkulationsplatsen inte bör höjas och bara ha tre anslutningar (till de befintliga vägarna).

Kommentar: Södra Förbindelsen förbinder Hammaröleden med Rosenborgsgatan och vidare till Ullebergsleden. Att 
ansluta Södra Förbindelsen mot Skoghallsvägen söder om Björkås skulle ge en längre vägsträckning och en mindre 
effektiv trafikstruktur. För området söder om Björkås pågår naturreservatsbildning vilket omöjliggör en sådan 
sträckning. Bron och den fjärde anslutningen mot Skoghallsvägen är planlagda i detaljplanen för Kartberget. 

Boende Kartberget 
Att det byggs en bro över älven ser jag som positivt, då detta kommer minska trafiken genom 
staden avsevärt i rusning och därmed utsläppen etc.. Att vi även får tillgång till en busshållplats 
närmare  än vad som finns idag är ju jättebra. 

Skulle dock poängtera att ta i beaktning vad/vilket typ av åtgärd gällande bullerskydd kommer sättas
upp mot oss på Kartbergsidan. Vad jag kan se så är det inget utmärkt idag (Not1 på nedan bilagd 
karta). Även bullerskydd från cirkulationsplats upp till befintlig ljudvall (Not2 på nedan bilagd 
karta), hur ser planeringen ut kring detta? 

Befintlig ljudvall som finns idag hur mycket kommer denna att höjas eller kompletteras med plank, 
växter? Denna har dessutom sjunkit med flera meter. Kommer denna att justeras upp? Skulle vilja 
veta anledningen  till varför man placerar cirkulationsplatsen längre söder ut från dagens T-kors-
ning?
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Kommentar: I den projektering som nu pågår för den nya cirkulationsplatsen och bron är bullerfrågan en viktig 
aspekt. Inom detta planarbete har övergripande bullerskyddsåtgärder utretts. Dessa kommer att förfinas under pro-
jekteringen och utvärderas av akustiker. På bron har låga skärmar så nära körbanorna som möjligt föreslagits, dessa 
inarbetas i projekteringen. De ska göras så långa som det är tekniskt möjligt och om möjligt förlängas även efter bron 
på den nya gatan (ger effekt enligt Not1). I projekteringen utreds också möjligheten att med landskapsmodellering i 
anslutning till slänter åstadkomma ytterligare bullerskärmning mot söder i anslutning till cirkulationsplatsen (början 
av Not1). I Not2 planeras inga ytterligare bullerskyddsåtgärder. Bebyggelsen på Kartberget planerades med den 
bullervall som genomförts som skydd mot högre bullernivåer från Skoghallsvägen och med förutsättningen att bron och 
cirkulationsplatsen skulle byggas. 

Boende Kartberget
1. Vi har hört och läst om att man utöver denna bro funderar på att bygga en gång och cykelbro 
några hundra meter längre ner längs älven, precis vid Björkås. Är det verkligen så? Det känns totalt 
onödig att bygga två broar ur flera perspektiv. Dels behövs den inte om det går att cykla och gå över 
den lite större bron, dels stör man en väldigt lugn och fin plats där många av oss badar på somrar-
na. Och det är i så fall helt oförsvarbart ekonomiskt tycker vi.

2. Vid den planerade bron skulle det vara väldigt bra med en cykel och gångbana under brofästet
alltså läng med vattnet. Främst på västra sidan men kanske lika önskvärt på den östra. Många tar 
den vägen i dag till jobb och annat och det är en naturlig promenadväg. Många hundägare rastar 
sina hundar där. Den lite större cirkulationsplatsen skulle avlastas också samt okynneskorsning över 
vägen undvikas. 

3. Stämmer det att den planerade bron ska vara ämnad för biltrafik, cykel och gång?
 
Kommentar: Fråga om gång- och cykelbroar kommenteras i detaljplan för Västra Jakobsberg. 

En av förutsättningarna för brobyggnationen är att skapa bra och trygga passager för gång och cykel på båda 
sidorna av bron. Passagerna är tänkta att ligga längsmed vattnet under bron.

Det stämmer att Kartbergsbron ska vara för bilar/bussar, gående och cyklister.

Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 22 
november 2019 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson.

	
A#	det	byggs	en	bro	över	älven	ser	jag	som	posi7vt,	
då	de#a	kommer	minska	trafiken	genom	staden	
avsevärt	i	rusning	och	därmed	utsläppen	etc..	
A#	vi	även	får	7llgång	7ll	en	busshållplats	närmare	
än	vad	som	finns	idag	är	ju	jä#ebra.	
	
Skulle	dock	poängtera	a#	ta	i	beaktning	vad	/	vilket	
typ	av	åtgärd	gällande	bullerskydd	kommer	sä#as	
upp	mot	oss	på	Kartbergsidan.	Vad	jag	kan	se	så	är	
det	inget	utmärkt	idag	(	Not	1).	
Även	bullerskydd	från	cirkula7onsplats	upp	7ll	
befintlig	ljudvall	(Not	2),	hur	ser	planeringen	ut	
kring	de#a?	
	
Befintlig	ljudvall	som	finns	idag	hur	mycket	kommer	
denna	a#	höjas	eller	komple#eras	med	plank,	
växter?	Denna	har	dessutom	sjunkit	med	flera	
meter.	Kommer	denna	a#	justeras	upp?	
Skulle	vilja	veta	anledningen	7ll	varför	man	placerar	
cirkula7onsplatsen	längre	söder	ut	från	dagens	T-
korsning?	
	
Tacksam	för	svar	på	mina	funderingar.	
Med	vänliga	hälsningar		
Dan	Andersson	
Lusthusvägen	3	
0709-	99	32	84	
dan-andersson@hotmail.com	


