
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan del av Järnvägen 1:3 mm, Herrhagsbangården, 

inom Herrhagen, Karlstads kommun

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

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för del av Järnvägen 1:3 mm, Herrhagsbangården, upprättas med standardförfarande 
enligt plan- och bygglagen 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan 
den 10 februari - 10 mars 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare 
och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen och organisationer/boende och hyresgäster i 
närområdet har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Därtill har organis-
tioner och intresseföreningar fått information om samrådsförslaget. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida 
under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
13 yttranden inkom under samrådstiden. Av dessa har 10 yttranden inkommit från remissinstanser, 
2 från sakägare intill planområdet samt 1 yttrande från en boende på Lamberget. Inkomna yttran-
den redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
till dessa. Inkomna synpunkter handlar huvudsakligen om nyttan av fl ytten, trafi ksäkerhet, önskemål 
om planskild korsning, genhet för cyklister, önskemål att anlägga ett gång- och cykelstråk utmed 
järnväg hela vägen till hörnet början av John Ericssonsgatan. Önskemål framförs också från boende 
i området att inte anlägga någon ny gång/cykel-bana i Geijersgatans förlängning ut på allmänningen 
mot järnvägen, då denna skulle kunna bidra till ännu högre hastighet i utförsbacken i östlig rikt-
ning på/nerför Geijersgatan liksom denna del av parken används för spontanidrott. Miljönämnden 
framför önskemål att överväga att befi ntlig villagata används i större utsträckning även för cyklister. 
Miljönämnden har också upplysningar samt synpunkter kring markmiljöföroreningar. Efter samrå-
det har projektering av gångfållan liksom de anslutande gång- och cykelvägarna påbörjats. Inkomna 
synpunkter avseende anslutningen mot Geijersgatan innebär att denna koppling istället föreslås ske 
i höjd med gångfållan i en mer rät anslutning mot Parkgatan. Illustrationen i planbeskrivningen som 
redovisar en möjlig utformning av anslutande gång- och cykelbanor bearbetas utifrån vald inrikt-
ning. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 
kap 18 §.
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Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
• Inga förändringar görs avseende plankartans gränser görs däremot bearbetas illustrationen i 

planbeskrivningen avseende gång- och cykelvägarnas föreslagna sträckning i närområdet. 
• För att inte omöjliggöra en planskild korsning, om det skulle vara önskvärt på lång sikt, kom-

pletteras bestämmelse T1 (järnväg) med att en planskild gång- och cykelpassage får fi nnas.
• Planbeskrivningen uppdateras med förtydliganden kring markmiljöföroreningar. 
• Redaktionella ändringar görs i planbeskrivningen. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Stadsbyggnadsförvaltningens kommenta-
rer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har ur fastighetsbildnings- eller regist-
reringssynpunkt inget att erinra. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för del av Järnvägen 1:3, Herrhagsba-
negården - samråd.

Karlstads El- och Stadsnät
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget för Herrhagsbangården och har inget 
att erinra.

Ellevio
Vi har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för del av Järnvägen 1:3 i centrala Karlstad. 
Vi har inga ledningar i eller i anslutning till området och avstår därför från att yttra oss i ärendet. Vi 
avsäger oss även kommande remisser i ärendet.

Skanova ( Telia Company) AB 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med fl yttning.

Tvingas Skanova vidta undanfl yttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan 
ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.

Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
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Trafi kverket
Trafi kverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas posi-
tivt.

Kommunala remissinstanser

Teknik- och Fastighetsnämndens synpunkter
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort men har 
nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden.

Gång- och cykelbanans anslutning till Geijersgatan/Parkgatan kan medföra att sträckningen sker 
inom droppzonen på lindallén. Genomförandedelen i planbeskrivning bör kompletteras med att 
dispensansökan, beroende på sträckning, kan behöva upprättas.

Området öster om järnvägen är planlagt för parkändamål, men utgör ruderatmark idag. Med ny 
gång- och cykelbana ökar driftbehovet på intilliggande mark för att området ska upplevas tryggare. 
Det behöver därför utredas om en driftväg behöver ordnas från Hammaröleden för att uppnå en 
effektiv skötsel.

Planbeskrivningen kompletteras med information kring skyfall eftersom spårområdet är lågt belä-
get med ett skyfallstråk som går norrut i spårområdet till ett instängt område. För att åtgärda det 
instänga området krävs dock omfattande arbeten, vilket inte kan hanteras inom ramen för detaljpla-
nen och dess genomförande. Skyfallsförutsättningarna bör dock uppmärksammas vid kommande 
projektering. Ny gångfälla och anslutande gång- och cykelbana bedöms inte försämra de befi ntliga 
förhållandena.

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte marken vid allén. Då planen också bedöms möjlig att genomföra utan att 
påverka träden bedömer stadsbyggnadsförvaltningen inte att det är relevant att beskriva frågan i denna detaljplan. 
Teknik- och fastighetsförvaltnignen har i projekteringen möjligheten att titta vidare på frågan. 

Då aktuell detaljplan inte kan påverka det instängda området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att frågan inte 
ska föras in i planbeskrivningen. Teknik- och fastighetsförvaltnignen har i projekteringen möjligheten att titta vidare 
på frågan. 

Miljönämndens synpunkter  
Miljönämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden med tillägget: Miljönämnden anser att man även bör överväga att befi ntlig villagata nyttjas 
och dragningen av gång och cykelväg görs från Parkgatan ned till övergången.

Miljöfövaltningens tjänsteskrivelse:

Miljöföroreningar 
I planbeskrivningen anges att om markföroreningar påträffas vid genomförandet ska anmälan ske 
till tillsynsmyndigheten. Föroreningarna fi nns främst i spårområdet, men även i järnvägsspårens ab-
soluta närhet. Ofta är det PAH:er, men även metaller, oljor och bekämpningsmedel kan fi nnas i den 
övre halvmetern jordmassor. Massor som tas bort i samband med att gång- och cykelvägar anläggs 
behöver därför provtas. Troligen behövs ingen förundersökning i detta fall.  
För att minska risken att behöva hantera föroreningar i massorna rekommenderas att vägdragning-
arna för gång och cykel dras längre från spåren i stället för att gå längs järnvägsspåren som det är 
ritat på illustrationen.  
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Gång och cykel 
Antalet personer som går och cyklar kommer sannolikt att öka i Karlstad när allt fl er väljer bort 
bilen för ärenden i tätorten. Planförslaget innebär en mindre gen väg för gående och cyklister som 
ansluter järnvägspassagen via Vasagatan, men det blir ingen försämring för de som ansluter via Gei-
jersgatan längre söderut jämfört med nuvarande förhållanden. På den östra sidan av järnvägsspåret 
innebär förslaget att man även här får en sidoförfl yttning på 70 meter mellan den nya passagen och 
tunneln under Hammaröleden. De som har ärenden mot Lamberget via Husbyggaregatan till och 
förbi Beijers kommer i och med detta sannolikt att vilja gena över Hammaröleden i en större ut-
sträckning än idag. Samtidigt vill inte Trafi kverket ha en GC-passage över Hammaröleden som har 
70 km/h som hastighetsbegränsning. Detta dilemma bör belysas tydligare i planbeskrivningen med 
en beskrivning hur man ämnar hantera situationen. För gående skolbarn som ska till Herrhagssko-
lan från Lamberget bör man även se till att det inte blir genare att passera över järnvägsspåren över 
stängslet längre norrut än att ta den nya sidoförskjutna passagen.

Kommentar: Efter samrådet har en mer detaljerad projektering av gångfållan liksom anslutande gång- och cykelvägar 
inletts. Inkomna yttranden har föranlett att inriktningen är att ansluta den södra gång- och cykelkopplingen i en mer 
rak anslutning mot Parkgatan. Detta för att spara större orörda ytor för spontanindrott, medge en bra trafi ksäker-
het liksom för att spara resurser i anläggnings- och driftsskede. Inga förändringar görs avseende plankartans gränser 
däremot bearbetas illustrationen i planbeskrivningen avseende gång- och cykelvägarnas föreslagna sträckning i närom-
rådet. 

Planbeskrivningen uppdateras med förtydliganden kring markmiljöföroreningar. Exakt läge i förhållande till 
bangården avgörs i mer detaljerad projektering. Markföroreningar ska hanteras enligt tillsynsmyndighetens, miljöför-
valtningens, krav. 

Farhågor kring att cyklister vill gena över Hammaröleden har framförts, och fi nns med som aspekt i den projektering  
som Teknik- och fastighetsförvaltningen liksom Trafi kverket (som ska sätta spårspring-staket) nu jobbar med. 

Övriga remissinstanser

HSO Karlstad, Handikappföreningarna Karlstad, genom Tillgänglighetsgruppen
Som remissorgan har HSO Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av detaljplanen för 
del av Järnvägen 1 :3 mm, Herrhagsbangården, som avses möjliggöra fl yttning av gång- och cykel-
passage över bangården. 

Det vore trafi ksäkrare för oskyddade trafi kanter med en viadukt över både tågspåret och 
Hammarö leden. För övrigt har vi inga synpunkter på ovanstående detaljplan.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen och Trafi kverket har översiktligt tittat på höjder för en planskild lösning av 
järnvägskorsningen. Båda alternativen, en bro eller en tunnel, innebär stora investeringar och kan vara utmanande 
att få till med tillgängliga lutningar utan att göra mycket stora åtgärder. 

Planområdet är också på lång sikt utpekat som stadsutvecklingsområde i översiktsplan 2012 liksom i förslag till 
ny översiktsplan (samrådshandling 2021). En stadsutveckling i området är beroende av åtgärder i den övergripande 
transportinfrastrukturen. En ny transportled för tung trafi k och farligt gods som ersättning mot Hammaröleden 
genom området liksom en ny järnvägsanslutning till hamnen eftersträvas. Det är långsiktiga tankar men en inrikt-
ning som Karlstads kommun arbetar för. Att bygga en planskild korsning, med de stora investeringar som det skulle 
kräva, bedöms i dagsläget inte lämpligt med tanke på den osäkerhet som i nuläget råder kring när en stadsutveckling 
med helt andra förutsättningar för platsen kan komma till. Men för att inte omöjliggöra en planskild korsning, 
om det skulle vara önskvärt på lång sikt, kompletteras bestämmelse T1 (järnväg) med att en planskild gång- och 
cykelpassage får fi nnas.
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Sakägare enligt fastighetsförteckning

Stadsbyggnadsförvaltningen väljer att ge kommentar gemensamt till de båda nedanstående yttranden då de rör gemen-
samma frågor. Kommentar följer efter Fastighetsägare 2:s yttrande. 

Fastighetsägare 1
Synpunktslämnaren ifrågasätter varför övergången behöver fl yttas? Även om det är 4 spår som pas-
seras av gående så kommer inte mer en 1 tåg i taget även där det är 4 spår. Varför är det inte möjligt 
med ett ”varningssystem” bara? 

Avseende sträckningen av gång- och cykelvägarna som är inritade i planbeskrivningen vore det 
bättre att förlägga ett gc-stråk utmed järnvägsspåret ända till början på John Ericsonsgatan (vid 
Boklok-husen) fram till nya järnvägsövergången. Då skulle gående & cyklister slippa ta sig ”upp” 
till Hörnet John Ericssonsgatan/Geijersgatan för att seden ta sig ner på den lilla ”tarmen” utanför 
Geijersgatan 1 & 1 A. Det fi nns ingen trottoar på denna sträcka av Geijersgatan, så ur trafi ksäker-
hetspunkt så behöver det tas med i betänkandet. 

Synpunktslämnaren skriver också att ”påfarten” av den planerade gång & cykelvägen från Geijers-
gatan som är inritad tar i anspråk den enda ”ytan” som är plan & torr i parkområdet för spontani-
drott. Ur den synpunkten skulle det vara bättre att förlägga gång- och cykelvägen rakt ut till Geijers-
gatan från den nya järnvägsövergången. Anläggs gång & cykelväg utefter ”banvallen” så kommer 
det bli betydligt mindre trafi k utanför Geijersgatan 1 & lA samt ner på Parkgatan.

Fastighetsägare 2 och boende Parkgatan
Tack för möjligheten att genom samråd om detaljplanen få lämna synpunkter på föreslaget planför-
slag. Föreslagen detaljplan gäller fl ytt om järnvägsövergången vid södra herrhagsbangården söderut 
ca 70 m. Motiven till fl ytten uppges vara:
- Säkerhetsproblem för oskyddade trafi kanter som skall passera fyra (4) spår,
- att nuvarande övergång hindrar maximal nytta av bangården, samt
- bättre arbetsmiljö för godstransportörer.

Utan tvekan låter det som relevanta motiv, och jag är ödmjuk för att problemen kan vara större än 
jag föreställer mig, men jag undrar verkligen hur stora problemen egentligen är? Säkerheten eller 
risken för olycka/tillbud för ett godståg som passerar, bedömt, i 15-30 km/h känns överdriven. På
Herrhagens samtliga gator fi nns en blandning av bil- och oskyddade trafi kanter, t.ex. gång-/cykel-/
elsparkcykeltrafi k, som bilar måste interagera med när dess förare passerar väg-korsande oskyddade 
trafi kanter. Dessa moment bedöms ske i en omfattning som är långt mer än 1000 % större än det 
antal tåg som passerar aktuell övergång med korsande oskyddade trafi kanter. Att passerande skall 
korsa hela ”4” spår känns något överdrivet för att förstärka ett möjligen för svagt argument. Jag har 
mycket svårt att tro att tågtrafi ken kommer öka och att det någon enda gång kommer ske passage 
av två eller fl era tåg samtidigt. Så varför är en plankorsning med ett (1) spår säkrare än nuvarande? 

Ett effektivare/maximalt nyttjande av bangården, i samband med annan byggnation av Viken pas-
sagen och spår 9 vid Karlstad C, kan jag inte ha någon invändning emot. Snarare kan jag kanske 
förstå det argumentet som är det huvudsakliga och primära. Oavsett om fl ytt av plankorsning äger 
rum eller inte, så föreslår jag:

1) Att minska trafi ken av fotgängare/cyklister/mopedister/elsparkcyklister på John
Ericssonsgatan/Geijersgatan/Parkgatan genom att anlägga gång/cykelväg enligt gul fi gur i bild
1. Denna skulle minska antalet passerande cyklister/mopedister/elsparkscyklister som leds upp 
till Geijersgatan och ner mot Parkgatan. Jag som boende Parkgatan 1 vill minska antalet som tar 
90-graderssvängen med för hög hastighet från Geijersgatan inpå Parkgatan (se bild 2).
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2) Att inte anlägga någon ny gång/cykel-bana i Geijersgatans förlängning ut på allmänningen mot 
järnvägen, ty denna skulle bidra till ännu högre hastighet i utförsbacken i östlig riktning på/nerför 
Geijersgatan. Risk för cyklister/mopedister/elsparkscyklister kör in i boende som kör ut från fastig-
heterna längst ner på Geijersgatan eller trafi k från Parkgatan som svänger in på Geijersgatan. Se bild 
2. Det redovisade planförslaget riskerar förvärra situationen.

3) Överväg att inte bygga en ny plankorsning 70 m söderut då det sannolikt skulle bidra till fl er 
passerande mot Geijersgatan istället för gångstråket/gräsytan i Vasagatans förlängning. Undrar över 
bedömningen av hur mycket säkrare denna plankorsningen skulle vara jämfört med nuvarande?

4) Gör istället befi ntlig övergång säkrarare med t.ex. bommar som fälls samtidigt med bommarna 
över Hammaröleden. Detta förslag medges ha sina brister då bommarna inte skulle respekteras av 
fotgängare när tågen som kommer från hamnområdet, fäller dom innan passage av Hammaröleden, 
och att det dröjer innan tåget passerar plankorsningen. Men det kanske fi nns varianter på motsva-
rande princip.
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Alternativt,
5) ännu hellre gräv en tunnel om säkerhetsaspekten är primär i kombination med effektivast nytt-
jande av bangården/spårområdet. Utan någon större kunskap om hur djupt man behöver gräva för 
att gräva en tunnel under befi ntligt spårområde och samtidigt bibehålla strukturell integritet under 
byggandet, så föreslås en tunnel på befi ntlig plats. Nivån fi nns ju i princip redan utgrävd på östra 
sidan i.o.m. tunnel under Hammaröleden. Se förslag bild 3.

Oaktat om järnvägsövergången fl yttas, så föreslås en ny gång/-cykelväg anläggas enligt gul fi gur i 
bild 1. Motivet för detta är att minska antalet cyklar, mopeder, elsparkscyklar och gångtrafi kanter
som söderifrån tar vägen John Ericssonsgatan upp till Geijersgatan och höger ner till Parkgatan 
(röd pil). Detta skulle minska risken för olika tillbud eller olyckor. Jag upplever att vi boende på 
hörnet Giejersgatan/Parkgatan får hjärtat i halsgropen med jämna mellanrum tack vare att många
oskyddade trafi kanter leds denna väg samt för hög hastighet tack vare cyklar/esparkcyklar etc i ned-
försbacke på Geijersgatan samtidigt som vi kör eller backar ut från garageuppfart, se bild 2.

Bild 3. Förslag på tunnel istället för plankorsning om säkerhetsaspekten är primär i kombination 
med effektivast nyttjande av bangården/spårområdet.
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Kommentar: 

Trafi ksäkerhet avseende passage av ett eller fl era järnvägsspår:
Trafi ksäkerhets- liksom kapacitetsfrågan på bangården har bedömts av Trafi kverket och de operatörer som nyttjar 
bangården. Stadsbyggnadsförvaltningen beskriver deras aspekter här. Trafi ksäkerhet rör i huvudsak inte risk för 
kollision vid tågpassage utan snarare att längre tåg, med större kapacitet, planeras nyttja bangården. Tågen blir så 
långa att de kommer att blockera nuvarande gångfålla. Då tågen riskerar att stå länge över nuvarande fålla innebär 
det en risk att fotgängare försöker klättra över dem. Denna klättring i kombination med plötsliga tågrörelser vid 
arbete på bangården eller vid avgång skulle innebära personfara. 

Anslutning mot gångfållan söderifrån:
Efter samrådet har en mer detaljerad projektering av gångfållan liksom anslutande gång- och cykelvägar inletts. In-
komna yttranden har föranlett att inriktningen är att ansluta den södra gång- och cykelkopplingen i en mer rak an-
slutning mot Parkgatan. Detta för att spara större orörda parkytor för spontanindrott, medge en bra trafi ksäkerhet 
liksom för att spara resureser avseende anläggning och drift. Inga förändringar görs för plankartans gränser däremot 
bearbetas illustrationen i planbeskrivningen avseende gång- och cykelvägarnas föreslagna sträckning i närområdet. 

Andra långsiktiga alternativ:
Gång- och cykelväg till John Ericssonsgatan skulle kunna ge nytta för fotgängare och cyklister som ska mot eller 
kommer från sydväst. Den fångar dock inte upp de strömmarna av fotgängare och cyklister från de delar av Herrha-
gen som samlas upp på Geijersgatan. Ett anläggande av en lång gång- och cykelväg är en relativt stor investering och 
föreslås studeras i ett längsiktigt perspektiv vid utveckling av parken eller vid framtida stadsutveckling av Tormestad. 

En planskild korsning med järnvägen skulle kunna ge god trafi ksäkerhet och järnvägskapacitet. Stadsbyggnadsför-
valtningen och Trafi kverket har översiktligt tittat på höjder för en planskild lösning av järnvägskorsningen. Båda 
alternativen, en bro eller en tunnel, innebär stora investeringar och kan vara utmanande att få till med tillgängliga 
lutningar utan att göra mycket stora åtgärder. 

Planområdet är också på lång sikt utpekat som stadsutvecklingsområde i översiktsplan 2012 liksom i förslag till 
ny översiktsplan (samrådshandling 2021). En stadsutveckling i området är beroende av åtgärder i den övergripande 
transportinfrastrukturen. En ny transportled för tung trafi k och farligt gods som ersättning mot Hammaröleden 
genom området liksom en ny järnvägsanslutning till hamnen eftersträvas. Det är långsiktiga tankar men en inrikt-
ning som Karlstads kommun arbetar för. Att bygga en planskild korsning, med de stora investeringar som det skulle 
kräva, bedöms i dagsläget inte lämpligt med tanke på den osäkerhet som i nuläget råder kring när en stadsutveckling 
med helt andra förutsättningar för platsen kan komma till. Men för att inte omöjliggöra en planskild korsning, 
om det skulle vara önskvärt på lång sikt, kompletteras bestämmelse T1 (järnväg) med att en planskild gång- och 
cykelpassage får fi nnas.

Övriga 

Boende Lamberget
Jag har två små döttrar (6 och 9) och vi använder den där vägen till skolan. Övergången vid spåren 
känns alltid som ett orosmoment i skolvägen, men med det nya förslaget så kommer barnen ändå 
att behöva korsa en oreglerad järnväg.

I mitt tycke så kastar man pengar i sjön utan att åstakomma någon förbättring. Det hade varit skönt 
om tunneln under Hammaröleden kunde gå hela vägen under järnvägen, men det projektet blir för-
stås långt mycket mer dyrt och komplext. Jag ser hellre att man inte gör något alls än driver igenom 
det här förslaget.

Om det här ändå drivs igenom, så snälla se till att det inte blir försämrad sikt. En av fördelarna med 
dagens övergång är att man ändå ser väldigt väl åt båda hållen, och jag är rädd att det kan bli sämre i 
den nya planen.
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Kommentar: 
Trafi ksäkerhet är ett av skälen till fl ytten av fållan vid sidan av att kunna nyttja bangården till en större kapacitet 
och förbättra arbetsmiljön. Trafi ksäkerhetsfrågan på bangården har bedömts av Trafi kverket och de operatörer som 
nyttjar bangården. Stadsbyggnadsförvaltningen beskriver aspekterna här. Trafi ksäkerheten på platsen rör i huvud-
sak inte risk för kollision vid tågpassage utan snarare att längre tåg, med större kapacitet, planeras nyttja bangår-
den. Tågen blir så långa att de ibland kommer att blockera nuvarande gångfålla. Då tågen riskerar att stå länge över 
nuvarande fålla innebär det en risk att fotgängare försöker klättra över dem. Denna klättring i kombination med 
plötsliga tågrörelser vid arbete på bangården eller vid avgång skulle innebära personfara. Blir tåg stående länge nära 
fållan försämrar det också sikten på platsen över de övriga spår som ska passeras. 

När fållan ersätts med en ny kommer en säkrare typ av fålla enligt de standarder som Trafi kverket använder att 
anläggas. Utformning av fållan innebär att den gående eller cyklisten behöver byta riktning två gånger och bromsas 
upp och på så sätt upp ges tid att få överblick liksom trafi kanten tvingas att titta upp åt båda håll. 

Vid utförande av gång- och cykelvägarna och ny gångfålla är ambitionen från både Trafi kverket och Karlstads kom-
mun att försöka behålla god sikt vilket bedöms som möjligt även vid det nya läget. 

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2022-05-20 av stads-
byggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 


