
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för bostäder vid Höja golfbana, 

inom del av Höja 1:67 (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 för bostäder vid Höja golfbana tas fram med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 10 februari 
och den 13 mars 2020. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissin-
stanser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida 
under samrådstiden. 

Den 4 mars 2020 hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset med delar av Karlstads bruks-
hundklubbs styrelse. Syftet med mötet var att diskutera samrådsförslaget utifrån brukshundklub-
bens verksamhet. Tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvalt-
ningen deltog vid mötet. Minnesanteckningar fördes vid mötet av stadsbyggnadsförvaltningen. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
12 yttranden inkom under samrådstiden, varav fyra är av upplysningskaraktär/utan erinran. Inkom-
na synpunkter, samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande och förslag till förändringar, 
återges nedan. 

Sedan samrådet har skogen inom planområdet till stora delar avverkats, naturinventeringen som 
bifogades samrådsförslaget är därför inaktuell (med undantag för invasiva arter). Planebskrivningen 
uppdateras efter nu rådande förutsättningar. 

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). En barnkonsekvensanalys har därför gjorts efter samrådet, i syfte att utveckla den fy-
siska utformningen utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. Konsekvenserna 
ur ett barnperspektiv redovisas under rubriken Konsekvenser i planbeskrivningen.

Förutom en barnkonsekvensanalys har fyra ytterligare utredningar tagits fram sedan samrådet; 
Bullerutredning (WSP, 2021-04-09), Cykelutredning (Karlstads kommun, 2020-10-09, rev. 2021-05-
12), Bedömning av korsning lokalgata/väg 63 (Karlstads kommun, 2020-04-16) samt Hydrogeologisk 
utredning map vattenförsörjning (Sweco, 2020-02-19). Planbeskrivningen uppdateras utifrån dessa ut-



redningar. Föreslagna bulleråtgärder samt åtgärder för att iordningsställa en cykelanslutning regleras 
i ett exploateringsavtal mellan kommun och exploatör. 

En förprojektering av vägen inom planområdet har gjorts. Det har lett till att vägområdet har bred-
dats något. Plankartan har justerats utifrån förprojekteringen och planbeskrivningen har uppdate-
rats. 

Länsstyrelsen har beslutat att jordbruksmarken (direkt väster om planområdet) får tas ur produktion 
och kan införlivas i golfklubbens verksamhetsområde. 

Mark- och miljödomstolen har godkänt avveckling av Höje dikningsföretag (beslutet har ej vunnit 
laga kraft ännu). 

Plankartan har justerats enligt följande:
• Läge för transformatorstation samt miljö-/energihus har lagts till inom planområdet. 
• E-område för pumpstation har utökats. 
• Planbestämmelser i relation till ”fastighet” har ändrats till ”tomt” med syfte att möjliggöra för 

flexibel fastighetsbildning men ändå säkerställa att tomterna och hushållen inte blir fler än 18 st. 
Denna ändring möjliggör bildandet av bostadsrättsförening alternativt friköpande av fastighet. 

• Krav på minsta tomtstorlek har ändrats till 1100 kvm och därmed har planområdet minskats.
• Parkmark har ändrats till naturmark. 
• Planbestämmelser kring antal våningar, terränganpassning, lekplats mm har justerats. Bestäm-

melse om hårdgjorda ytor har tagits bort, då annan lösning för dagvattenhanteringen har 
presenterats. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser 
därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

Utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
Kultur- och fritidsnämnden samt Karlstads El- och stadsnät har inget att erinra. 

Region Värmland upplyser om att Värmlandstrafik regionbussar trafikerar rv63 idag men busshåll-
platser och anslutningsvägar saknas. I dagsläget finns ingen möjlighet att i nära anslutning förse 
området med kollektivtrafik. Närmaste hållplats för lokaltrafiken är Västra Stockfallet, ca 2,5 km 
avstånd från området. Inga åtgärder planeras på kort eller lång sikt, i avvaktan på hur ytterområdet 
utvecklas och om behov uppstår över tid. 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infar-
ten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta 
PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att pos-
ten inte börjar delas ut till adressen. 
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INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Översiktsplan för Karlstads kommun ger inte tydlig vägledning för planområdet. Alldeles väst om 
planområdet anges markanvändningen Värdefull jordbruksmark klass 2 och i direkt östlig anslutning 
anges Rekreationsvärden. Stadsutveckling pekas ut kring Stockfallet/Edsgatan öst om väg 63 och ca 1,5 
km norr, vid Gräsås, pekas ett område ut med benämningen Utredningsområden på stadsnära landsbygd. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget har svagt stöd i gällande översiktsplan och att kommunen bör 
överväga att ta fram planen med ett utökat förfarande. 

Kommentar: Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Inga specifika intressen 
har pekats ut inom planområdet, som står i konflikt med förslaget. Enligt översiktsplanen har kommunen en positiv 
inställning till byggande på landsbygden. Planbeskrivningen kompletteras med åtgärder som föreslås för att klara de 
riktlinjer som finns avseende byggande på landsbygden. Planen tas fram med standardförfarande.

Planbestämmelser
Plankartan innehåller ett antal generella bestämmelser för bostäder. Länsstyrelsen noterar att flera 
av dessa är formulerade som utformningsbestämmelser varför dessa bör övervägas att ges en egen 
rubrik för att förtydliga för bygglovsskedet.

Två olika bestämmelser på plankartan reglerar maximalt antal våningsplan. Bestämmelserna reglerar 
antingen a) att ett våningsplan med souterrängvåning får byggas, respektive b) att två våningsplan 
inklusive ett souterräng får byggas. Länsstyrelsen anser att bestämmelserna, så som de är skrivna, 
tycks reglera bebyggelsen till samma utformning – ett våningsplan med en souterrängvåning. Skill-
naden bör motiveras tydligare, alternativt att bestämmelserna specificeras ytterligare.

Kommentar: Plankartan med bestämmelser har justerats efter samrådet. 

Framtida utveckling av området
Länsstyrelsen har, bland annat genom media, nåtts av information om att det redan nu finns önske-
mål och tankar om ytterligare bostadsbebyggelse i området. Med anledning av att flera infrastruk-
turella förutsättningar rörande trafik, vatten- och avloppsförsörjning m.m. saknas i dagsläget, och 
då stödet för planförslaget är svagt i gällande översiktsplan, så anser Länsstyrelsen att arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan behöver studera och förtydliga de långsiktiga planerna för området 
så att boendemiljön kan kompletteras med ändamålsenlig infrastruktur.

Kommentar: Frågan har lämnats vidare till översiktsplanearbetet.

Transportinfrastruktur
Med planförslaget förändras mönstret hos trafikrörelserna vid anslutningen till väg 63 eftersom bo-
städer inte finns i området idag. På sikt förväntas också ytterligare bostäder planeras i området. Vid 
översiktlig planering samt program för delar av Edsgatan/Stockfallet för bostäder samt ny begrav-
ningsplats öster om väg 63 fanns i ursprungligt förslag en ny anslutning till dessa områden från väg 
63 i syfte att avlasta Edsgatan som infartsväg. Parallellt med kommunens planarbete togs vägplan 
fram för ombyggnad av väg 63 till mötesfri landsväg. I detta arbete fanns i tidigt skede en ny anslut-
ning med i form av en planskild korsning, som senare togs bort och genomfördes därför aldrig. Ett 
nytt bostadsområde med utvecklingspotential aktualiserar på nytt frågan om anslutningspunktens 
utformning för att hantera framtida trafik. Trafikverket har framfört behov av åtgärder i anslutning-
en för att klara förväntade trafikrörelser till följd av planförslaget. Länsstyrelsen utgår från att dialog 
förs med Trafikverket för att eftersträva samsyn. Länsstyrelsen förordar att trafikfrågan i området 
vävs in i arbetet med kommunens nya översiktsplan. 
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Kommentar: Eventuella större bostadsområden och tillhörande infrastruktursatsningar hänvisas till det pågående 
översiktsplanearbetet. I arbetet med detaljplaneförslaget har en trafikutredning (Bedömning av korsning lokalgata/
väg 63, 2020-04-16) tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att det inte behöver göras några 
åtgärder vid korsningen, som kan kopplas till genomförandet av planförslaget. Trafikutredningen och dess slutsats 
har stämts av med Trafikverket. 

Kollektivtrafik, miljömål, barnperspektiv och klimat
Området är perifert beläget med lång väg till kollektivtrafikhållplats. Området går inte att nå till fots 
eller med cykel på ett säkert sätt. Det finns dessutom inga planer på att skapa sådana anslutningar 
inom ramen för detaljplanen.

Bilen förutsätts vara det primära transportmedlet till och från området. Förutsättningarna för barn 
att självständigt transportera sig är mycket små vilket riskerar att negativt påverka barns rörelse-
mönster. Området har också svaga förutsättningar för att försörja området med en effektiv och 
säker skolskjuts.

Perifert belägna nyetableringar av bostadsområden med små kollektivtrafikmöjligheter genererar 
mer trafik i Karlstad med omnejd. Detta leder till utsläpp av både växthusgaser och andra luftföro-
reningar som påverkar vår lokala miljö, vilket motverkar miljömålen Begränsad klimatpåverkan och
Frisk luft. Helt nya bostadsområden bör enligt Länsstyrelsen planeras så att en sådan utveckling 
motverkas.

Kommentar: Efter samrådet har en cykelutredning gjorts, i syfte att hitta lägen för en cykelförbindelse till tätbebyg-
gelse, målpunkter och busshållplats. Detta har resulterat i en föreslagen sträckning för ny cykelförbindelse som ska 
anordnas inom ramen för detaljplanearbetet. Cykelförbindelsen innebär en koppling mot Stockfallet (med säker pas-
sage under riksvägen) och ger knappt två kilometer till busshållplats. Här kan även framtida skola och idrottshall 
bli aktuellt. Cykelförbindelsen regleras i exploateringsavtal mellan kommun och exploatör. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen gör bedömningen att det är viktigt med cykelmöjligheter för de framtida boende, men mot bakgrund av relativt 
få hushåll (max 18) är en sommarcykelväg i skogsområde godtagbart. Planbeskrivningen uppdateras. 

Exploateringen innebär att befintlig skolskjuts måste utökas. Vändslinga för skolskjuts har möjliggjorts vid infarten 
till bostadsområdet. 

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 2018:1197). 
Efter samrådet har en barnkonsekvensanalys gjorts för detta planförslag i syfte att utveckla den fysiska utform-
ningen utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna plan har särkilt frågor som rör barns 
rörelsemöjligheter varit relevanta att belysa. Analysen har t.ex. lett till att en cykelförbindelse till och från området 
säkerställs i planen och projektet. Konsekvenser ur ett barnperspektiv redovisas under rubriken Konsekvenser - So-
ciala konsekvenser längst bak i planbeskrivningen. 

Vatten- och avloppsförsörjning
Bostädernas försörjning av dricksvatten, pumpning av spillvatten och rening av avloppsvatten löses 
lokalt. Länsstyrelsen ser att det är möjligt att lösa lokalt med den omfattning av bebyggelse som 
planen medger. Ytterligare tillkommande bebyggelse i området kommer dock innebära, med hänsyn 
till lag om allmänna vattentjänster, att frågan på sikt behöver lösas med kommunal försörjning av 
dessa tjänster.

När dessutom näraliggande områden såsom Edsgatan/Stockfallet och Gräsås/Skål planeras paral-
lellt och då med kommunalt system för vatten och avlopp, kan det enligt Länsstyrelsen vara svårt att 
se motivet till varför inte ytterligare nya områden hanteras på liknande vis. 
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Kommentar: Planförslaget medför ett så litet tillskott av nya bostäder att det inte bedöms ekonomiskt försvarbart att 
bygga ut ny infrastruktur till området. 

Jordbruksmark
Planområdet anges gränsa till före detta jordbruksmark (block 5273 i kartan). Länsstyrelsen vill 
förtydliga att den mark som avses fortfarande utgör aktiv jordbruksmark. Så sent som 2019 odlades 
spannmål på marken och marken anses vara brukningsvärd även om arrendet upphör och mar-
ken för tillfället inte brukas. Parallellt med planarbetet pågår en utredning om att marken ska ingå 
i golfklubbens verksamhet. Om block 5273 i framtiden ska finnas kvar som jordbruksmark bör 
kommunen, som anges i planbeskrivningen, ta hänsyn till avståndet mellan jordbruksmarken och 
bostäderna så att jordbruk kan fortgå utan risk för störningar för boende.

Kommentar: Länsstyrelsen har 2020-02-21 beslutat att jordbruksmarken får tas ur produktion omgående. Marken 
ska istället införlivas i golfklubbens verksamhetsområde. Planbeskrivningen uppdateras. 

Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder
I syfte att förtydliga gräns mellan ny bostadsbebyggelse och det frilufts- och motionsspår som löper 
strax öster om planområdet har bestämmelser om avgränsning med häck eller staket eller motsva-
rande införts på plankartan. Länsstyrelsen ser positivt på detta och instämmer i behovet av sådan 
tydlighet för att säkerställa områdets friluftsvärden.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Planområdet berörs av ett avvattningsföretag, vilket också uppges i handlingarna. Kommunen tycks 
ha för avsikt är att hantera frågan genom avveckling eller omprövning av företaget. Länsstyrelsen 
uppmanar kommunen att klargöra frågan före det att planen vinner laga kraft. 

Kommentar: Mark- och miljödomstolen har 2021-05-17 godkänt avveckling av Höje dikningsföretag (beslutet har 
ej vunnit laga kraft ännu). 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 12 juni 2019 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med länssytrelsens bedömning. 

Hälsa och säkerhet
En geoteknisk PM har tagits fram för området. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Läns-
styrelsen gör i dagsläget ingen annan bedömning.

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. 

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra nya bostäder, i form av 
friliggande villor, i skogssluttningen intill golfbanan. 

Ärendet berör riksväg 63 där Trafikverket är väghållare. Väg 63 utgör riksintresse för kommunika-
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tioner enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät tre kategorier. 
Längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik, 201901) till knappt 7000 fordon varav 9 % 
utgör tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Vägen är mittseparerad 2+1-väg och har 
bärighetsklass BK4. 

Planområdet ligger cirka 500 meter väster om väg 63 varför det inte har någon direkt påverkan i 
form av buller eller liknande.

Hållbart resande
Det går i princip inte att åka kollektivt till planområdet och möjligheten att ta sig till planområdet 
till fots eller med cykel är starkt begränsad. Närmsta befintliga busshållplats finns vid Stockfallet på  
cirka 2,5 kilometers avstånd och nås via stigar i skogen och en tunnel under riksvägen. 

Cykelväg saknas längs riksvägen och det finns ingen säker passage över vägen för oskyddade trafi-
kanter. Bra anslutning mot Klarälvsbanan eller Edsgatan saknas.

För att underlätta möjligheten att nå de nationella hållbarhetsmålen bör utbyggnad av cykelvägar 
och kollektivtrafik planeras på ett tidigt stadium vid detaljplanering av bostadsområden. 

Kommentar: Efter samrådet har en cykelutredning gjorts, i syfte att hitta lägen för en cykelförbindelse till tätbebyg-
gelse, målpunkter och busshållplats. Detta har resulterat i en föreslagen sträckning för ny cykelförbindelse som ska 
anordnas inom ramen för projektet. Cykelförbindelsen innebär en koppling mot Stockfallet (med säker passage under 
riksvägen) och ger knappt två kilometer till busshållplats. Här kan även framtida skola och idrottshall bli aktuellt. 

Cykelutredningen visar även att säkra passager finns under riksvägen mot Edsgatan/Klarälvsbanan, men den be-
döms snarare utgöra ett rekreationsstråk med koppling mot sjön Alstern, Vallargärdet/Ulvsby eller Klarälvsbanan 
och är cirka 2 kilometer lång. 

Anslutning till väg 63
I fördjupad översiktsplan för Stockfallet och Edsgatan (2006) samt i planprogram för begrav-
ningsplats vid Edsgatan (2014) redovisas en ny trafikplats vid riksväg 63 med anslutning både mot 
begravningsplatsen och golfbanan. Planuppdraget för begravningsplatsen är dock vilande, varför 
planområdet är tänkt att anslutas till det allmänna vägnätet via befintlig enskild väg till golfbanan,
vilken i sin tur ansluter till väg 63 en knapp kilometer nordost om planområdet.

Vid utbyggnaden av väg 63 till mötesfri landsväg gjordes anpassningar för att underlätta anläggan-
det av en ny trafikplats. Det konstaterades också att vänstersvängfältet för avtag in mot golfbanan är 
för kort, cirka 35 meter, för att klara en framtida trafikökning. Det finns inte heller något accelera-
tionskörfält.

Trafikverket anser att vänstersvängfältet behöver förlängas och ett accelerationskörfält behöver an-
läggas, om exploatering för permanentbostäder ska kunna ske. Detta för att göra anslutningsvägen 
tillräckligt trafiksäker för trafikanter (boende) som använder den varje dag. Det är även olämpligt att 
anlägga busshållplatser ute vid väg 63, då det inte finns en säker passage över vägen för oskyddade 
trafikanter. Om Trafikverket ska kunna godkänna en detaljplan krävs ett avtal mellan Trafikverket 
och Karlstads kommun för utförande av åtgärderna.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en trafikutredning (Bedömning av korsning lokalgata/väg 
63, 2020-04-16) där bedömningen har gjorts att det inte behövs några åtgärder vid korsningen, som kan kopplas 
till genomförandet av planförslaget. Trafikutredningen och dess resultat har stämts av med Trafikverket. Region 
Värmland planerar inga åtgärder för Värmlandstrafik regionbussar i avvaktan på hur ytterområdet kommer att 
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utvecklas. En ny planskild korsning för oskyddade trafikanter vid infarten bedöms i dagsläget inte vara aktuellt med 
tanke på det begränsade antalet bostäder. 

Sammantagen bedömning
För att möjliggöra ett nytt bostadsområde med dagligt tillkommande trafik, anser Trafikverket att 
åtgärder krävs på väg 63 vid anslutningen in mot vägen till golfbanan. Det behöver utredas grundli-
gare vilka åtgärder det rör sig om. Alternativ med en planskild korsning skulle även förbättra möjlig-
heterna att koppla ihop planområdet med kollektivtrafik och cykelvägar på ett trafiksäkert sätt. 

Trafikverket har utöver ovanstående inget att erinra mot planförslaget och ser fram emot ett fortsatt 
deltagande i ärendet.

Kommentar: Se kommentarer ovan. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.
• Baskartan ska uppdateras.
• Plankartan saknar koordinater och rutnätskryss samt fastighetsbeteckningar.
• Planområdesgränsen är heldragen på vissa ställen.
• I planbestämmelserna står att lekplats ska finnas. Är det inte lämpligare att skriva lekplats kan 

finnas? Måste lekplatsen anläggas? 
• I genomförandebeskrivningen under stycket ”Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och 

servitut” står det att gemensamhetsanläggning ska bildas för de tekniska anläggningarna för 
vatten och avlopp samt för den nya vägen. Om man använder ordet ska måste man skapa en 
fastighetsindelningsbestämmelse. Då blir det ett skall-krav att gemensamhetsanläggningarna 
bildas. Skriver man kan ges en möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt ovanstående. 

Ellevio
Ellevio AB har tagit del av detaljplanen för bostäder vid Höja golfbana inom Alster. Ellevio önskar 
ett E-område för ny nätstation. Förslag på E-områdets placering enligt bifogad karta. För övrigt har 
Ellevio inget att erinra mot förslaget.

Kommentar: Plankartan kompletteras med E-område för transformatorstation. 

Miljönämnden
Miljönämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden. 

Hållbart resande
Miljöförvaltningen delar bedömningen om att planförslaget inte lever upp till översiktsplanens 
riktlinjer för byggande på landsbygd. Områdets lokalisering och begränsade möjligheter till kollek-
tivtrafik och närhet till gång- och cykelvägar går mot kommunens övergripande mål om ”Tillgång 
till goda och hållbara kommunikationer” samt ”Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kom-
mun”. Genom en begränsning till fri rörlighet, framförallt för barn, ger det även negativa konse-
kvenser ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv, vilket också nämns i planbeskrivningen.
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Med hänvisning till ovanstående anser miljöförvaltningen att området inte ska planläggas om inte 
infrastruktur som medger hållbara kommunikationer till och från området kan anordnas. 

Kommentar: Efter samrådet har en cykelutredning gjorts, i syfte att hitta lägen för en cykelförbindelse till tätbebyg-
gelse, målpunkter och busshållplats. Detta har resulterat i en föreslagen sträckning för ny cykelförbindelse som ska 
anordnas inom ramen för projektet. Förbindelsen medför cirka två kilometer till närmsta busshållplats (i Stockfallet) 
och en koppling mot framtida skola och idrottshall på Stockfallet. 

Avfall
Området lämpar sig bra för gemensamma avfallslösningar. Det ger en billigare och effektivare 
hämtning, bättre möjlighet till mer utökad källsortering och en finare gatubild utan soptunnor. Krav 
på bostadsnära insamling kommer att börja implementeras från och med 2021 (senast 2025), vilket 
planen behöver ta höjd för. 

Det lämpar sig exempelvis bra att planlägga för en byggnad för insamling av restavfall, matavfall 
samt förpackningar och tidningar vid infarten till det nya området. I mitten av området bör ytterli-
gare en plats för restavfall och matavfall ges utrymme, så de boende längst in på gatan får närhet till 
att slänga sådant avfall. 

Kommentar: Möjlighet till ett miljöhus med källsortering ges vid infarten till området (E4 och E5) samt centralt 
i området. Vid infarten finns bra plats för hämtning av avfallet, så onödiga transporter in i bostadsområdet kan 
undvikas. 

Avloppssystem
Föreslagen avloppslösning med lokalt reningsverk i det angivna läget prövas i samband med en 
ansökan om avloppsanläggning, föreslagen yta är därför inte möjlig att ta ställning till i detta skede. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsnämnden översänder teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande till stadsbyggnadsnämnden med tillägget att möjligheterna att ta sig till och från området 
med buss, cykel eller som gående ska utredas. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra mot förslaget. Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvalt-
ningen. 

Kommentar: Efter samrådet har en cykelutredning gjorts, i syfte att hitta lägen för en cykelförbindelse till tätbebyg-
gelse, målpunkter och busshållplats. Detta har resulterat i en föreslagen sträckning för ny cykelförbindelse som ska 
anordnas inom ramen för projektet och regleras via exploateringsavtal.

Via den föreslagna cykelanslutningen blir det cirka två kilometer till närmsta busshållplats vid Stockfallet. Region 
Värmland (Värmlandstrafik) ser ingen möjlighet att förse området med kollektivtrafik.  

Brukshundklubben
Som aktiv förening är vi, Karlstad Brukshundklubb, oroliga att klagomål från de framtida boenden 
kommer att inskränka vår verksamhet. De lokala brukshundklubbarna har ett statlig uppdrag att 
utbilda hundförare och hundar (se nedan) så det är viktigt att vi som ideell förening har bra förut-
sättningar att utföra det uppdraget. Det vi är oroliga för att det kommer att klagas på ljud från vår 
verksamhet då det förekommer både skott och skall. Vi ser också gärna att möjligheten till ljuddäm-
pande åtgärder undersöks, i hopp om att de boende inte upplever ljudet från vår verksamhet som 
störande. 
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Kommentar: Inför granskning av detaljplanen har en bullerutredning tagits fram i syfte att utreda hundklubbens om-
givningspåverkan och föreslå åtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningens, tillsammans med miljöförvaltningens, ställnings-
tagande är att brukshundsklubbens verksamhet inte överskrider riktvärden för buller vid bostäderna och därmed inte 
orskar olägenheter för framtida boende - under förutsättningar att föreslagna åtgärder enligt bullerutredningen vidtas. 
Åtgärderna, i form av bullerplank, regleras i avtal med exploatör. 

Verksamhet
Karlstad BHK använder sina appellplaner och delar av skogen runt omkring i dagsläget för att 
bedriva kurs- och tävlingsverksamhet. 2019 har vi haft 30 kurser med sammanlagt 123 kurstillfällen. 
24 av dessa kurser har haft fokus på allmänlydnad i olika former i syfte att utbilda samhällsnyttiga 
hundar (se nedan). Våra kurser är till allra största delen på vardagskvällar, en mindre del på helgerna. 

Utöver kurserna har vi även träningskvällar där medlemmarna är välkomna att träna tillsammans. 
En del av träningen är avsatt för skotträning. Våra skottider just nu är måndagar kl 20- 22, torsdagar  
kl 14 -  18, lördagar kl 9 -  12 och söndagar kl 18 -  20. Det är vid dessa tider som skott  med en 6 
mm-startpistol kan förekomma. 

Vi har varje år tävlingar i de flesta hundsporter, bland annat i bruks (sök och spår), agility och rally-
lydnad. 2019 har vi haft 14 officiella tävlingar plus några träningstävlingar. Tävlingarna generar olika 
mycket trafik och ljud. Agilitytävlingar drar många tävlande och det skälls en del både på tävlings-
planen och i bilarna. Brukstävlingar är överlag mer lågmälda men det förekommer skott för varje 
ekipage. Tävlingarna brukar vara på helgerna och tar oftast hela dagen. 

Bakgrund
Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag 
att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten  för samhälls-
skydd  och beredskap (MSB).

Svenska Brukshundklubben har även fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra assistanshundeki-
page och assistanshundinstruktörer. Vi har fått uppdraget genom Myndigheten för delaktighet. 
Specifikt består vårt uppdrag av att:
•    genomföra lämplighetstester för hund och förare
•    genomföra examination och årsprov av assistanshundsekipage
•   säkerställa tillgången på godkända och oberoende assistanshundinstruktörer
•    ge information om godkända assistanshundinstruktörer
•    ge stöd till assistanshundinstruktörer
•    ge rådgivning till förare, regioner samt andra intressenter 

Våra uppgifter är fastskrivna i SBK:s grundstadgar:

Sprida kunskap om hund
(...) Vi ska erbjuda  hundägare kvalificerad  hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Ge-
nom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska 
vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. 

Friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. 
För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Av-
elsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. 
Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.
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Hundar i människans tjänst
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utveck-
lande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska 
vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa  förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga 
hundar. 

Privatperson
Det jag tyckte var positivt här var att man skriver så fint om betydelsen av natur- och strövområdet i 
närheten, där bl.a. del av Tyrspåret går. Men även här är det möjligheterna till cykelförbindelser som 
jag är missnöjd med. Det har man också konstaterat i planförslaget och därefter mer eller mindre 
gett upp. Det är nog – förstår jag – svårt att sätta upp det som villkor för den aktuella detaljplanen.

Men det här gäller inte bara 18 nya bostäder. Det är mycket trafik till golfbanan. Där finns även 
en restaurang och andra företag. En brukshundklubb finns i området. Naturområdet används av 
allmänheten bl.a. för motion, rekreation, svamp- och bärplockning, m.m. Det har väl aldrig varit en 
bra cykelmöjlighet till golfbanan och närliggande naturområden, men genom ombyggnaden av riks-
väg 63 till mötesfri 2+1-väg blev förhållandena ännu sämre. Jag frågade Trafikverket hur man ska 
kunna cykla till golfbanan och fick svaret att det inte är förbjudet att cykla på 63:an. Men en normal 
cyklist med sunt förnuft och självbevarelsedrift i behåll kan nog inte tänka sig att cykla på 63:an 
med bilar och lastbilar som dundrar förbi på några decimeters avstånd i minst tillåtna 100 km/h. 
Jag tycker att det är principiellt felaktigt att vi ska ha ett sådant här stort besöksmål och arbetsställe och nu även 
bostäder, utan någon rimlig möjlighet att bekvämt och säkert kunna använda cykel som transportmedel.

Att ta sig österut vid golfbaneinfarten, över 63:an och kryssa sig ner till Klarälvsbanan, eller alter-
nativt att ta sig norrut till viadukten (undergång) en knapp kilometer norr om golfbaneinfarten 
och ner till Klarälvsbanan, kräver i båda fallen en bra cykel och bra balans på små skogsstigar och 
småvägar. Dessutom innebär det förstås en lång omväg om man ska till eller kommer från centrala 
Karlstad.

Det skrivs att om det blir en ny begravningsplats öster om 63:an och en väganslutning byggs till/
från Edsgatan, så kan det bli en ny (planfri) lösning för korsningen. Men även detta blir en lång om-
väg via Klarälvsbanan eller alternativt via Stockfallet, om och när en sådan utbyggnad kommer till 
stånd. Det kan dock bli en bra möjlighet för de närboende att med cykel kunna ta sig över (under) 
63:an och därmed få lättare tillgång till ett större naturområde på ett miljövänligt sätt.

I planförslaget nämns även möjligheten att ta sig söderut via del av Tyrspåret, under 63:an genom 
en smal undergång och fram till Stockfallet eller alternativt vidare till Rudsspåret och dess över-
gång av Djupdalsvägen och vidare ner till Rud. För det första kräver dessa alternativ att man tar sig 
igenom del av golfbaneområdet. Vidare kräver det en bra cykel på skogsstigar med varierande status 
och det är inte precis någon rak förbindelse. Det är väl heller inte läge att rekommendera att cykla 
på Tyrspåret och Rudsspåret, vilka väl i första hand är avsedda för promenader och motions- och 
träningslöpning. (Men cykling är väl i och för sig tillåtet, då man ofta kan se mountainbikes där. Jag 
såg en gång en man på mountainbike med golfbag på ryggen cykla norrut på Rudsspåret, men det 
var nog ett unikum.) 

Om man nu börjat tänka sig möjligheten att ta sig igenom delar av golfbaneområdet med en enkel 
(och säker?, golfbollar?) GC-väg, så skulle man kanske också kunna ta sig västerut mot vägen som 
går upp till avfallsanläggningen, komma över Djupdalsvägen/Skårevägen (eller under i viadukten) 
och ner mot Färjestad på östra sidan av Färjestadsbäcken. Det skulle kunna bli en ganska rak väg 
ner mot Karlstads centrala delar och Tyrspåret skulle inte behöva beröras mer än marginellt.



11Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads 
kommun den 28 maj 2021 av stadsbyggnadsarkitekterna Maria Lindström och 
Emelie Dronsfield. 

Ja, som man har byggt vägarna är det inte enkelt att via cykel ta sig till och från golfbanan. Men jag 
tycker inte att man bara ska lämna detta problem därhän under kanske många år framöver. Kanske 
skulle man kunna ge i uppdrag åt någon att planera för åtminstone ett enkelt cykelvägsalternativ till 
och från golfbaneområdet. Det skulle kanske även golfklubben, restaurangen och andra aktörer där 
se positivt på. Det skulle kunna vara en på sina ställen mycket enkel (och billig) cykelstig, som går 
att använda vid dagsljus och barmark. 

Kommentar : Efter samrådet har en cykelutredning tagits fram som undersökt de olika alternativ som finns. Den 
syftar till att hitta lägen för en cykelförbindelse till tätbebyggelse, målpunkter och busshållplats. Föreslagen sträckning 
för cykelförbindelse mot Stockfallet ska anordnas inom ramen för detaljplanearbetet, genom avtal mellan kommun 
och exploatör. Det innebär att sträckan behöver åtgärdas på flera ställen med bland annat breddning, borttagande av 
rötter och stenar samt vissa säkerhetsåtgärder inom golfbaneområdet. 


