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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
Samråd för planprogrammet hölls enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 § mellan den 8 juli - 4 
september 2020. Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser, föreningar samt 
berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadrummet på stadsbiblioteket och på kommunens 
hemsida under samrådstiden. Skyltar har suttit uppe längs planområdet, två på vardera sida om 
älven med information om att planarbetet med brygganläggningar pågår.

Informationsmöten hölls via digital länk, på grund av Covid-19, den 25 augusti för Romstad och 
den 27 augusti för Sommarro. Alla var välkomna att delta, ställa frågor och ta del av en presentation 
av förslaget. Cirka 40 personer deltog digitalt på mötet den 25 augusti och cirka 25 på mötet den 27 
augusti. Minnesanteckningar från mötena bifogas samrådsredogörelsen.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Det har inkommit 36 yttranden. Merparten av yttranden kommer från boende i närheten av plan-
programsområdet. Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Yttranden utan erinran har inkommit från 
Region Värmland Kollektivtrafik och Kultur- och fritidsnämnden. Många av yttrandena är positiva 
till planprogrammet att det tas fram och att det satsas på bryggor, att bryggorna skall vara tillgäng-
liga för allmänheten för att bland att gynna friluftslivet mm. Tack till alla Romstads- och Sommar-
robor som gett uttryck och berättat om hur verkligheten ter sig där, kommentarer, synpunkter och 
idéer som inkommit. Detta underlag kommer bl a ligga till grund  för det fortsatta arbetet. 

Synpunkterna har bland annat handlat om:
• behovet av fler båtplatser än vad planprogrammet föreslår (både på Romstad och på Som-

marro)
• trafiksituationen i området (både på Romstad och på Sommarro) (höga hastigheter, felparke-

rade bilar, bilar som parkerar på trottoarer mm)



• behov av fler vistelsebryggor (på Sommarro)
• för tätt med vistelsebryggor (på Sommarro)
• slopa vistelsebryggorna till fördel för båtbryggor (på Romstad)
• påtalar behov av mer kommunala insatser, i form av slyröjning, gräsklippning osv
• utöka området till att även omfatta brygganläggningar för Strand och den norra sträckan av 

Älvgatan, norr om Sjukhuset
• någon form av förtur i kön för de som tidigare haft/ägt bryggor som de tagit bort
• önskemål om enklare iläggningsställen/platser för kajaker
• planprogrammet är för detaljerat och bör spara frågor som rör ex antal bryggor, bryggtyper, 

servicenivå på bryggorna osv till detaljplaneskedet
• för stor hänsyn har tagit till båtar och bryggor, tänk även på att 
• bevara älvbrinken längs Sommarro, och att förvalta den naturligt genom att till exempel åter-

plantera skadade träd och röja bort resterna av gamla bryggor. 
• åtminstone en av bryggorna på Romstadssidan ska bryggas med särskild utformning för funk-

tionshindrade 

Resultat av samrådet, förslag till ändringar samt utredningar
Lokaliseringskartan på sida 5 och 29 (samma karta) är ett resultat av samrådet, som justerats något 
efter samrådet. Bland annat har bryggantalet utökats från 13 till 14. Brygga nr 14, har flyttats ca 30 
meter söderut på Sommarrosidan. Ytterligare en karta har tagits fram som visar på fler förslag för 
planprogramsområdet, som ett resultat av samrådet. Eftersom dessa idéer inte varit ute på remiss 
så visas de i en separat karta och förslagen kommer tas med in i planeringsarbetet för den kom-
mande detaljplanen för vidare studier. Nya textstycken har tillkommit t ex textstycken om fåglar då 
Fågelinventeringen blivit klar sedan samrådsutskicket. Mindre justeringar, ändringar och fler nya 
textstycken har även tillkommit. Ett flertal utredningar ska även tas fram i kommande detaljplanesk-
edet, bl a om miljökvalitetsnomer (MKN) för vatten, kulturmiljöinventering av strandkanterna, mer 
utredningar om sävsparven, klarälvslaxen samt klarälvsöringen, detaljerade utredningar avseende 
geoteknik, detaljerad stabilitetsutredning, påverkan på Natura 2000-området - Klarälvsdeltat, Båt-
trafiken, en bottenfaunainventering planeras. Det eftersträvas att åtminstone en av bryggorna på 
Romstadsidan ska bryggas med särskild utformning för funktionshindrade.

Ställningstagande
Efter ändringar i planprogrammet, enligt denna samrådsredogörelse, bedömer stadsbyggnadsför-
valtningen att planprogrammet kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden. 

Kvarstående synpunkter
Det finns kvarstående synpunkter från boende i området och handlar om exempelvis att det före-
slås en brygga i ett läge som någon ogillat, att inte en mångfald av båttyper kommer tillåtas inom 
programområdet, att båtar inte längre kommer tillåtas ligga intill det offentliga bryggdäcket innan-
för Dalagatan. 

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena har sammanfattats 
och kommenterats med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Statliga verksamheter
1. Länsstyrelsen
2.          Region Värmland Kollektivtrafik)
Kommunala verksamheter
3. Kultur- och fritidsnämnden 
4. Miljönämnden 
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5. Karlstads El och stadsnät AB
6. Skanova AB
7.          Teknik och fastighetsnämnden
Föreningar
8. Nedre Klarälvens Fiskevårds Områdes Förening (NKFVOF) 
9. Handikappföreningarna Karlstad
10. Romstad Bryggförening
Allmänheten
11. Medborgare Marielundsg 
12. Medborgare Lyckebovägen
13. Medborgare Älvgatan 
14. Medborgare Irisgatan
15. Medborgare Villagatan
16. Medborgare Älvviksgatan
17. Medborgare Nordmarksgatan
18. Medborgare Romstads Parkgata
19. Medborgare Lyckebovägen
20. Medborgare Sommarro
21. Medborgare Norra Karlsholmsgatan 
22. Medborgare Dalagatan
23. Medborgare Marielundsg
24. Medborgare Älvviksgatan, Romstad och Syrengatan, Sommarro
25. Medborgare Romstadsvägen
26. Medborgare Romstadsvägen 
27. Medborgare Strand 
28. Medborgare Ekallén 
29. Medborgare Nattviolgatan 
30. Medborgare Sommarro
31. Medborgare Romstadsvägen
32. Medborgare Norra Karlsholmsgatan
33. Medborgare Irisgatan
34. Medborgare Sommarro
35. Medborgare Sommarro
36. Medborgare Sandbäcksgatan

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Karlstads El och stadsnät AB har inget att erinra i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig 
positiv till att älven i centrala Karlstad görs mer tillgänglig för allmänheten och har inga ytterligare 
synpunkter. Region Värmland Kollektivtrafik har tagit del av planprogrammet men har inga syn-
punkter. 

Statliga verksamheter

Länsstyrelsen
Ärendet
Rubricerat planprogram, upprättat enligt 5 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) den 22 
juni 2020, har översänts för samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Förslaget 
till program har behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom 
Länsstyrelsen vid planberedning den 20 augusti 2020.

Syftet med programmet är att pröva möjligheterna för nya samordnade brygganläggningar längs 
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Klarvälven på Romstad respektive Sommarro. Planprogrammet visar på olika möjliga brygglokalise-
ringar och ska även fungera som underlag vid kommande detaljplaneskede i området.

Tidigare ställningstaganden
Kommunen bedömer att planprogrammet följer ställningstaganden och inriktning som översikts-
planen anger. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen noterar att studien Båt-
platser i Karlstad inte hänvisas till i planprogrammet. Kommunen har nyligen använt studien som 
underlag i planering, vilket gör att Länsstyrelsen önskar veta mer om kommunens inställning till 
dess status.

Kommentar: Att inte Båtplatser i Karlstad nämnts beror helt enkelt på att vid tiden då Båtplatser i Karlstad 
togs fram och beslutades var inte området för nu aktuellt planprogram (sträckan mellan Romstad och Sommarro) 
aktuellt för någon småbåtshamn eller dylikt. Uppdraget med Planprogrammet kan mer ses som en följd av Båtplat-
ser i Karlstads framtagande, eftersom det kort efter utredningens framtagande gavs i uppdrag i Teknik- och fastig-
hetsnämnden att ”rensa upp” och göra rätt avseende bryggor på Sommarro/Romstad. Här såg kommunen istället 
möjligheten till att hitta en lösning för de stora antalet privata enskilda bryggor som legat där, och där de flesta 
bryggor byggts utan tillstånd från kommunen, utan strandskyddsdispens och på platser där det enligt gällande detalj-
planer anges ”öppet vatten” och där sådana anläggningar inte får byggas. Teknik- och fastighetsnämnden har senare 
beslutat om en sk Båtpolicy som ligger till grund för planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad 
och Sommarro. Så för detta aktuella planområde har inte Båtplatser i Karlstad, från 2010, varit behjälpligt. För 
övrigt så har uppdrag givits i SBN under året åt SBF att se över Båtplatser i Karlstad.

Länsstyrelsens roll
I programskedet avser Länsstyrelsen att:
•  tillhandahålla eventuellt nytt planeringsunderlag
•  påtala om det behövs ytterligare utredningar samt förtydliga vad sådana utredningar bör innehålla
•  upplysa om genomförandet av efterföljande detaljplaner kan medföra krav på tillstånd enligt 
   annan lagstiftning
•  granska behovsbedömningen och ge råd kring huruvida planering enligt programmet kan antas 
....medföra betydande miljöpåverkan
•  ge kommunen en samlad bedömning om programmets genomförbarhet och peka på vilka frågor  
....som särskilt bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet

Behov av ytterligare utredningar

Kulturmiljö
Kommunen anger att det kan bli aktuellt att i efterföljande planläggning ta fram en kulturmiljöin-
ventering av strandkanterna, Länsstyrelsen anser att detta bör göras. Länsstyrelsen ser positivt på 
kommunens uttryckta vilja att skydda dykdalber och äldre stenpirar och brofästen i kommande de-
taljplaner. I det fortsatta arbetet anser Länsstyrelsen att kommunen behöver kartlägga om det finns 
risk att påträffa fornlämningar vid platserna för bryggorna.

Detta kan göras med hjälp av uppgifter om var älven tidigare är muddrad samt historiska kartor. 
Möjligen har kommunen gjort en sådan analys i samband med arbeten kopplade till analyser av 
översvämningsrisker eller muddringsplan. Detta underlag kan i sådant fall användas igen, möjligen 
med viss komplettering beroende på hur aktuellt materialet är.

Kommentar: Kommunen kommer undersöka kulturmiljön avseende strandkanterna under kommande detaljplanesk-
ede. 
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MKN vatten
Under tiden för planprogrammets samråd inväntar kommunen en utredning av miljökvalitetsnor-
mer för vatten. Kommunen skriver att bryggornas utformning innebär mer eller mindre påverkan 
på vattenförekomstens morfologiska kvalitetsfaktorer, och hur mycket det påverkar i relation med 
befintlig rådande påverkan i närområdet och uppströms är en bedömningsfråga. Länsstyrelsen anser 
att programhandlingen brister avseende detta eftersom kommunen behöver göra den här bedöm-
ningen i programmet. Länsstyrelsen anser vidare att formuleringar under Djur och växtliv i vattnet 
(limniska värden) är otydliga. Dessa båda delar bör ingå i en samlad bedömning på MKN vatten.

Länsstyrelsen vill upplysa om att den berörda vattenförekomsten idag har otillfredsställande status 
på de morfologiska kvalitetsfaktorerna, vilket betyder att ytterligare exploatering definitivt kommer 
att försvåra uppnåendet av MKN för vattenförekomsten. Söder om programområdet, i detaljpla-
nen för Västra Jakobsberg, föreslås exploatering i och intill Klarälven som ytterligare kommer att 
påverka morfologin åt fel håll.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en ordentlig och tydlig påverkansbedömning för 
åtgärderna inom programområdet och dessutom ta ett helhetsgrepp för den samlade påverkan från 
andra planer som kommer att beröra samma vattenförekomst. Länsstyrelsen ser en stor risk att 
föreslagen exploatering i området kommer att äventyra uppfyllandet av MKN vatten på ett sådant 
sätt att åtgärderna inte kan godtas.

Kommentar: Kommunen hade som ambition att ta fram en utredning av MKN vatten under programsamrådet men 
det uppstod problem att få fram detta underlag. Nu i skrivandets stund (november 2020) har kommunen fått en 
konsult som kommer att utreda vidare dessa frågor, i detaljplaneskedet. Kommunen tänker ta ett större helhetsgrepp 
och inkluderar även Södra Sommarros befintliga båtbrygga samt Kartbergets och Västra Jakobsbergsplanens fram-
tida bryggplaner. 

Naturvärden
Länsstyren välkomnar att flera aspekter på naturmiljö och biologisk mångfald har inkluderats i 
arbetet. Kommunen redogör för att det håller på att tas fram en fågelinventering och i kommande 
planläggning kan det bli aktuellt att ta fram en bottenfaunainventering, detta ser Länsstyrelsen posi-
tivt på.
 
Kommentar: En fågelinventeringen har genomförts och kommunen har för avsikt att ta fram en bottenfaunainvente-
ring senare. 

Länsstyrelsen vill påpeka att det ur artskyddsperspektiv är värdefullt om brygglägen väljs så att 
strandlinjer påverkas så lite som möjligt så att åtgärderna inte innebär en ytterligare försämring av 
strandbiotoperna i älven. Muddring får typiskt sett negativa konsekvenser på vattenmiljön, vilket 
kan vara ett hinder vid prövning av vattenverksamhet. Därför bör kommunen i första hand undvika 
anläggningar som kräver muddring för sin funktion.

Kommentar: Detta har kommunen noterat.  Muddring kommer troligtvis inte bli nödvändigt vid de föreslagna bryg-
gorna. 

Programområdet berör riksintresseområde för naturvård. Syftet med riksintresset är främst att 
bevara klarälvslaxens och klarälvsöringens möjligheter att transporteras från Vänern till reproduk-
tionsområdet i Klarälvens övre forssträcka. Med hänsyn till den aspekten är det avgörande hur 
bryggorna i programområdet anläggs. Det framgår inte om åtgärder som kulvertering eller föränd-
ring av vattendragets sträckning eller bottenprofil riskeras, men det är viktiga aspekter som behöver 
beaktas.
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Kommentar: Kommunen har inte för avsikt att kulvertera några områden. Klarälvslaxen och klarälvsöringen kom-
mer utredas mer i kommande detaljplaneskede.

Kommunen anger att till exempel sävsparv finns i området. Länsstyrelsen anser att kommunen i 
den fortsatta planeringen behöver utreda och visa hur de planerade brygglägena och tillkommande 
promenadstråk kan påverka fåglarna i ett artskyddsperspektiv, vilket innebär bland annat påverkan 
på gynnsam bevarandestatus och kontinuerlig ekologisk funktion för arten i området.

Kommentar: Planprogrammet har kompletterats med resultat från fågelinventeringen och en bedömning av konse-
kvenser för fågellivet 

Nedströms programområdet ligger Natura 2000-området Klarälvdeltat. Länsstyrelsen anser att 
utredning av påverkan på sådana områden ska göras så tidigt som möjligt i processen. Kommunen 
behöver utreda och visa hur miljön i Natura 2000-området kan påverkas av den helhetliga påverkan 
som brygganläggningarna och båttrafiken kan innebära i västra älvgrenen. I en tillståndsprövning 
enligt Natura 2000 ska pågående och planerade åtgärder och verksamheter prövas tillsammans, 
varför kommunen i denna bedömning behöver samordna med utredning även för befintliga och 
nedströms planerade bryggor och båtplatser.

Kommentar: Kommunen kommer att studera detta i kommande detaljplaneskede.

Båttrafik
Kommunen redogör för att det råder stor efterfrågan på båtplatser i Karlstad och att programområ-
dets föreslagna båtbryggor skulle kunna innebära upp till ca 40 nya båtplatser. Ytterligare platser för 
tillfällig angöring kan möjliggöras vid både båtbryggor och vistelsebryggor. Länsstyrelsen uppmärk-
sammar att planprogrammet inte redogör för vilka totala båttrafikmängder som programförslaget 
innebär i västra älvgrenen.

Kommunen anger att samplanering behöver göras med båtbussarna för att inte störa deras trafik 
och hållplatslägen. Länsstyrelsen anser att de ca 40 båtplatserna, samt antalet platser för tillfäl-
lig angöring, behöver summeras tillsammans med befintliga båtplatser i västra älvgrenen samt de 
nya båtplatserna som planeras i detaljplanen för Västra Jakobsberg. Kommunen behöver göra en 
uppskattning av hur stor mängden båttrafik kan vara genom västra älvgrenen för att inte orsaka 
framkomlighetsproblem eller säkerhetsrisker. Enligt rapporten om hydraulik, sanddrift och naviga-
tion är det säkrast att gå i älvens djupränna vid lågt vattenstånd, vilket med andra ord innebär att 
båttrafiken inte kan nyttja älvens fulla bredd vid sådana tidpunkter. Detta behöver också vägas in i 
kommunens resonemang och bedömning.
 
Kommentar: Kommunen  har noterat detta och kommer att studera detta i kommande detaljplaneskede.

Tillstånd enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen noterar att kommunen är medvetna om att bryggorna, beroende på omfattningen, är 
anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet.

Kommentar: Noterat.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan och gör bedömningen 
att genomförandet av planprogrammet inte kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. Under-
sökningen samråddes med Länsstyrelsen den 13 maj 2020. Länsstyrelsen påpekade då att under-
sökningen om betydande miljöpåverkan inte tog tillräcklig hänsyn till MKN vatten, strömmar samt 



7

botten- och djupförhållanden för att en bedömning om betydande miljöpåverkan kunde göras.
Länsstyrelsen anser att kommunens bedömning om att det inte föreligger risk för betydande mil-
jöpåverkan inte är baserad på tillräckliga kunskaper avseende MKN vatten. Länsstyrelsen kan med 
befintligt underlag inte utesluta att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
vill också framhålla att en kommun inte avgör frågan om betydande miljöpåverkan med stöd av 
6 kap. 11 § miljöbalken eftersom den paragrafen reglerar innehåll i en MKB i det fall en sådan tas 
fram. Att undersökningen ska göras regleras i 6 kap. 5 § och beslut om betydande miljöpåverkan tas 
med stöd av 6 kap. 7 §, och då i ett särskilt beslut.

Kommentar: Kommunen kommer under detaljplaneskedet ta fram en utredning rörande MKN vatten och frågor 
kommer utredas vidare och kunskapsunderlaget kommer att breddas och vidare bedömning får göras senare. Kom-
munen har noterat länsstyrelsens påpekande om paragrafer rörande betydande miljöpåverkan och rörande MKB.

Länsstyrelsens samlade bedömning
I planprogrammet redovisar kommunen 13 lägen för bryggor i västra älvgrenen från Klaraviksbron 
i norr och 1,6 km söderut på Romstadssidan respektive 1,3 km söderut på Sommarrosidan. Kom-
munen anger att samtliga föreslagna bryggor ska vara tillgängliga för allmänheten. Även på båtbryg-
gorna ska en del av bryggan upplåtas för allmän vistelse. Kommunen ser positivt på att båtplatser 
samlas på större gemensamma bryggor istället för som tidigare då många villaägare i Sommarro och 
Romstad hade planstridiga enskilda bryggor.

Länsstyrelsen anser att ansatsen i programmet – att ta ett helhetsgrepp på brygganläggningarna i 
denna del av Klarälven – är mycket positivt.

Planprogrammet har behov av utveckling i några avseenden. En övergripande synpunkt är att pro-
grammet behöver tydligare visa helhetsbilden av bryggor och ingrepp i västra älvgrenen. Intill bryg-
ga 13 finns en befintlig båtbrygga vid Nattviolgatan-Timotejgatan. Den är av betydande storlek och 
behöver vägas in i en helhetsbedömning. På planprogrammets karta över befintliga och föreslagna 
lägen för bryggor bör befintliga båtbryggor inom och i anslutning till programområdet finnas 
redovisade. Strax söder om programområdet finns planstöd för en ny båtbrygga i detaljplanen för 
Kartberget. Länsstyrelsen anser att denna, samt de bryggor och åtgärder som planeras i detaljplanen 
för Västra Jakobsberg, också behöver ingå i en helhetsbedömning av den sammantagna påverkan. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att även i bedömningen av strandskyddsupphä-
vande kommer helhetsbedömningen vägas in.
 
Kommentar: Kommunen noterar detta. Frågorna har kommenterats under respektive avsnitt ovan. 

I planbeskrivningen tillhörande det nyligen framtagna förslaget till detaljplanen för Örsholmen 1:1 
hänvisas till studien Båtplatser i Karlstad där möjligheter för utbyggnad av båtplatser har utretts och 
resulterat i utpekandet av bland annat Örsholmen som lämplig plats för nya båtplatser. Länssty-
relsen noterar att studien inte hänvisas till i planprogrammet och ställer sig därför frågande till om 
kommunen gjorde bedömningen i studien att en utbyggnad av bryggor av föreslagen omfattning 
var lämplig.

Kommentar: Frågan har kommenterats ovan under Tidigare ställningstaganden.

Kommunen tar i planprogrammet inte ställning till huruvida bryggorna ska prövas i en detaljplan 
som omfattar hela programområdet eller om detta görs i flera mindre detaljplaner. Länsstyrelsen 
anser att kommunen bör överväga att ta fram en detaljplan för hela området. Det är viktigt att 
områdets helhet utreds och bedöms även i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen befarar att aspekter som 
har nämnts ovan angående bryggor och anläggningar i västra älvgrenen - utanför programområdet 
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- riskerar att inte tillräckligt tas hänsyn till i den fortsatta helhetsbedömningen av den sammantagna 
påverkan om flera mindre detaljplaner tas fram, främst gällande MKN vatten, strandskydd och 
naturvärden.

Kommentar: Kommunen håller med länsstyrelsen och planprogrammet har nu som inriktning att gå vidare med en 
detaljplan över hela programområdet. Kommunen ser liksom Länsstyrelsen framhåller, stora planeringsvinster med 
att göra detta i ett sammanhang.

Region Värmland Kollektivtrafik
Region Värmland har varit delaktiga i arbetet med att ta fram rubricerat program. Vi har tagit del av 
materialet och har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Kommentar: Noterat.

Kommunala verksamheter (förvaltningar, bolag och förbund)

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att älven i centrala Karlstad görs mer tillgänglig för 
allmänheten och har inga ytterligare synpunkter.

Kommentar: Noterat.

Miljönämnden 
Miljöförvaltningens synpunkter

Vatten
Den utredning som tas fram om påverkan på vattenkvaliteten behöver beskriva hur planprogram-
mets påverkan bedöms bli i älvfåran. Bedömningen bör ske på kvalitetsfaktornivå då ingen kvali-
tetsfaktor individuellt får riskera att försämras eller att miljökvalitetsnormens gränser äventyras.
I rapporten anges att man ska undvika byggnation under tiden för fiskars lek- och vandringsperiod 
för att minska risken för grumling. När bryggorna väl är byggda anges att ingen påtaglig negativ 
inverkan på lek/vandring i älvfåran föreligger. Det bör dock utvecklas hur biologiska, fysikalisk-
kemiska eller morfologiska förhållanden påverkas även under driftfasen med bryggorna då ett ökat 
antal båtar används och är förtöjda. Utsläpp från båtmotorers drivmedel kan inte uteslutas, likaså 
giftutsläpp från båtfärger och skuggning av bottnar. Vid uthyrning av båtplatserna vore det därför 
bra med restriktioner som minskar miljöriskerna.

Kommentar: Kommunen kommer låta ta fram en utredning kring MKN vatten där dessa frågor ska tas med. 

Störningar vid vistelse på bryggorna
Nedskräpningsrisken vid sammankomster och vistelser på bryggor behöver beaktas så att det är lätt 
att källsortera skräp/avfall i lämpliga behållare intill de större bryggorna.

En ökad frekvens av vistelse vid bryggorna kan få negativa effekter för närboende särskilt avseende 
störande ljud på kvällar och nätter.
Ett förslag är information/skyltning som riktar sig till besökare om att man inte får skräpa ner och 
när det ska vara tyst. Det kan även vara bra med skyltad information till båtägare om tomgångskör-
ning mm.

Kommentar: Frågorna är inte direkt detaljplanefrågor men synpunkterna tas med i den kommande detaljplaneringen 
under genomförandefrågorna för den kommande driften. Allmänna trivselbestämmelser och förhållningssätt kring 
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tomgångskörning kan gärna skyltas upp intill bryggorna. 

Tillgänglighet med cykel
För att kunna komma till bryggorna med cykel är det viktigt att det finns lämpliga cykelparkeringar i 
anslutning till bryggorna.

Kommentar: I kommande detaljplanefas kommer denna fråga att beaktas och det kommer undersökas om yta för 
cykelparkeringar kan tillgodoses, Detta är dock inte helt lätt då det över lag råder ytbrist för just sådana här behov, 
men där möjlighet finns ska frågan tas med.  

Karlstads El och stadsnät AB 
Karlstads El och stadsnät AB har inget att erinra i ärendet.

Kommentar: Noterat.

Skanova AB
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele- anläggningar i sitt nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av 
planhandlingarna.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ledn ingskollen.
se%2F&amp;data=02%7C01%7Cahs.sbn%40karlstad.se%7C1cc83dff849841 a2838208d8352aa71f
%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637317804597318204&amp;sdata=3lFS
WgRqsXyUaoA4A5ZSedj6BaCmtxB4gqTfbjXPVxM%3D&amp;rese rved=0

För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare Ulf  Larsson

Kommentar: Ledningsflytt som eventuellt kommer att krävas med anledning av genomförandet av kommande detalj-
plan bekostas av exploatören. Troligtvis kan de befintliga teleledningarna ligga kvar i sitt nuvarande läge.

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentar:

Föroreningar: förslag på ny text Enligt Länsstyrelsens Web-gis finns en nedlagd kemtvätt på fastig-
heten Tvätten 1 och 3. Då denna kan vara förorenad har inga bryggor föreslagits vid denna plats.

Kommentar: Synpunkten tillgodoses. Den norra delen närmast Klaraviksbron kan dock övervägas för mindre 
brygga, vistelsebrygga. Frågan får utredas vidare i detaljplaneskedet.

Naturvärden: Före utställning bör resultaten från fågelinventeringen som genomförts under vår-
sommar 2020 arbetas in i planprogrammet.

Kommentar: Synpunkten tillgodoses. Resultaten av fågelinventeringen finns med i godkännandehandlingen.
 
Under rubriken Övriga förslag Bryggor för vem byggs bryggorna målgrupp har TFF följande syn-
punkt om att bryggorna och i området i första hand skall upplåtas för allmänhetens behov och att 
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TFF nu i planprogramsskedet inte kan ange detaljer kring kommande byggnation och upplåtelser av 
båtplatser.

Kommentar: Noterat. Frågan kommer bli aktuell i nästa skede, detaljplaneskedet.

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Det stämmer och dessa har även tillgodosetts.

Föreningar 

Nedre Klarälvens Fiskevårds Områdes Förening (NKFVOF) 

Bakgrund
Nedre Klarälvens Fiskevårds Områdes Förening (NKFVOF) består av 188 fiskevattenägare där 
även Karlstad och Hammarö kommuner ingår. NKFVOF bildades genom ett beslut av Länsstyrel-
sen i Värmlands län 1991-08-14. Området som NKFVOF förvaltar fisket och bedriver fiskevård i 
omfattar Klarälvens nedre lopp från Forshaga kommungräns till älvgrenarnas utlopp i Vänern vid 
Hammarö sjön och Kattfjorden. Förutom älven ingår bland annat Kroppkärrssjön, Sandbäckstjärn, 
Sundstatjärn, Rudstjärn och Lambergstjärn.

Föreningens syfte (utdrag ur föreningen stadgar)
§3 Föreningen syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsinnehavar-
nas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt 
att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Föreningens verksamhet (exempel på årlig verksamhet)
Föreningen bedriver i dag en verksamhet tillsammans med kommunerna som gynnar både natur-
vård och det aktiva friluftslivet främst genom fiske. Bland annat genom att ett antal fiskeplatser 
längs Klarälven inom Karlstad och Hammarö kommun sköts enligt en skötselplan så att fiskeplat-
serna inte växer igen, så att allmänheten med lätthet kan bedriva fiske från de här platserna. Inom 
området föreningen förvaltar finns även bryggor på ett antal av fiskeplatserna, några av bryggorna 
är också anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen bedriver också en aktiv fiskevård inom området för att bevara och öka fiskarternas fort-
levnad och reproduktion. Exempel är de biotop åtgärder som är gjorda i Klarälven vid bland annat 
Almar och Tolerud. Där lekgrus och större stenar placerats ut i älven för att bland annat gynna Lax 
lek.

Föreningen har också ett samarbete med Sportfiskarnas Regionkontor i Forshaga i syfte att öka på 
intresset för fisket för allmänheten inom Karlstad kommun. Ett exempel på det är att föreningen 
tillsammans med kommunen och Sportfiskarna genomför olika LONA projekt. Där det bland 
annat genomförts en studie om att öka tillgängligheten för fiske i stadsnära miljö. I den studien 
utarbetades det en plan för skapande av fler fiskeplatser centralt i Karlstad. En del av befintliga 
fiskeplatser har bryggor. I LONA projektet har det även undersökts om att eventuellt tillföra fler 
bryggor. Detta för att bland annat öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Samråd Planprogram brygganläggningar Romstad och Sommaro
Allmänna synpunkter
I samrådshandlingarna framgår att bryggorna skall vara tillgängliga för allmänheten för att bland 
att gynna friluftslivet t.ex. fisket. Det uppskattar NKFVOF mycket, efter som det är en av de saker 
föreningen jobbar för.
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Det har ju visat sig att sportfisket/fritidsfisket har ökat markant nu under Covid-19 pandemin i hela 
landet. Så även i Karlstad, det visar vikten av allmänhetens möjlighet till fiske. Den bör öka med 
detta planprogram.

En annan viktig sak när det gäller bryggor är också möjligheten för personer med funktionsnedsätt-
ningar har tillträde till bryggorna. Det är även så att de personerna skall ha möjlighet att t.ex. fiska 
från bryggor.

De båtplatser som föreslås vid några av bryggorna avser endast mindre båtar. Då antalet båtplatser 
kommer att öka i området så ökar även efterfrågan om möjlighet till sjösättning av de båtarna.
Vilket också påtalas delvis i planprogrammet där den eventuella ”båthamnen” vid Kartbergsbron 
omnämns. Sjösättning av den här typen av båtar sker ju från sjösättningsramp. Sjösättningsramper 
är något som NKFVOF anser finns för få inom kommunen. Där allmänheten har tillträde.
Idag har kommunen en sjösättningsramp vid Kartberget vilket inte är så långt från detta planom-
råde. Den sjösättningsrampen är dock inte i bästa skick utan behöver rustas upp. Se bilder nedan 
tagna under mars månad i år.
 
I själva planområdet är det svårt att anlägga en ny sjösättningsramp med bland annat tanke på den 
mycket begränsade möjligheten till parkering. Vilket ökar anledningen till att det bör finnas en ramp 
av bra kvalité i anslutning till området. Inte bara rampen utan också möjligheter till parkering.
Idag är det så att den största andelen fritidsbåtar är trailerbara enligt båtbranschens undersökning. 
Det innebär att sjösättningsramper är något som skulle underlätta för många båtägare.
 
Kommentar: Noterat.

Till vänster NKFVOFs bild  på en livräddningsring

Ovan NKFVOFs bild  över Kartbergets båtläggningsramp.
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Detaljsynpunkter
NKFVOF anser att Karlstad kommun i det fortsatta arbetet med detaljplanen:
 Bör se över möjligheten att utforma några av bryggorna så personer med funktionsnedsätt-
ning har möjlighet att ta sig ut på bryggan. Det omfattar även området i anslutning till bryggan.
 Bör tillse att den befintliga sjösättningsrampen vid Kartberget blir kvar och helst rustas 
upp. Samt möjliggör parkering i anslutning till rampen.
Vilket ökar tillgängligheten för allmänheten till älven.

Kommentar: Kommunen har noterat synpunkten och ska undersöka möjligheten att få åtminstone en brygga även på 
Romstadssidan som har en brygga som är anpassad efter funktionshindrade personer. På andra sidan älven, vid Cen-
tralsjukhuset, finns idag en större vistelsebrygga med båthållplats som är anpassad efter funktionshindrades krav.

Synpunkten om att den befintliga sjösättningsrampen bör bli kvar, noteras och lämnas även vidare till kommunens 
teknik- och fastighetsförvaltning som har ansvara för båt och bad.

Sammanfattning
Nedre Klarälvens FVOF anser att kommunens planarbete med bryggor i det här området är mycket 
positivt. Främst för att det ökar tillgängligheten för allmänheten till älven och det ökar möjligheten 
till fiske. NKFVOF ser fram emot att få ta del av det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Kommentar: Noterat.

Handikappföreningarna Karlstad 
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del 
av planprogrammet för Brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro. Tillgänglig-
hetsgruppen vill påpeka följande: En vistelsebrygga tillgänglig för rullstolar och barnvagnar borde 
ordnas även på den norra sidan av älven. 

Kommentar: Detta är något som kommer tas med i det kommande detaljplanearbetet och kommunen anser också att 
det är önskvärt att få till bryggor som är tillgängliga för exempelvis personer som nyttjar rullstolar och barnvagnar. 

Romstad Bryggförening
Romstad bryggförening ser fram mot det fortsatta planarbetet med mål att öka tillgängligheten till 
Klarälven och tillskapa samordnade båtplatser. 

Efter överenskommelse med teknik- och fastighetsförvaltningen rensade Romstad och Sommarro 
bryggföreningar strandlinjerna från både fungerande och gamla övergivna bryggkonstruktioner.

Tillgänglighet
Sedan Romstad bryggförening efter en överenskommelse med Teknik och fastighetsförvaltningen 
tog bort de tidigare etablerade bryggorna har tillgängligheten till älvrummet varit begränsat. Slän-
terna är branta med inslag av sprängsten och är slybeväxta. De fåtalet bryggor som finns kvar blir 
därför fort överfulla när vädret är fint. Trots närhet till älven så blir det därför svårt att komma åt 
älven. I planförslaget kan vi notera att det endast planeras för en tillkommande vistelsebrygga, trots 
det stora behovet. Fler bryggor med båtplatser ger också ökad tillgänglighet då dessa också används 
för rekreation. Detta har fungerat tidigare och borde bli ännu bättre med samordnade bryggor.

Kommentar: Kommunen har uppfattat att behovet av fler bryggor och båtplatser finns och kommer verka för detta i 
kommande detaljplaneskede.
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Placering av bryggor
I planförslaget har man valt att undvika placering av bryggor de sträckor som rödmarkerats i den 
geotekniska översikten. Den geotekniska granskningen i planförslaget visar att de aktuella bryggty-
perna flytbrygga och pålad brygga, inte påverkar stabiliteten i slänterna och därför torde kunna pla-
ceras på valda platser utefter hela strandlinjen. Att redan i planprogrammet, som kommer att gälla 
i överskådlig tid, låsa sig vid att vissa sträckor inte skall kunna få brygga är kortsiktigt. Även om det 
inte är planerat i närtid så kan det bli aktuellt längre fram i samband med att kommunen gör andra 
arbeten, t ex förstärkningsarbeten, gc väg längs älven eller liknande. Planen bör vara mer öppen för 
att fungera under lång tid och även om förutsättningar förändras. I programmet beskrivs att det 
finns risk att en brygga i den röda zonen skulle vara i vägen om kommunen vill göra förstärknings-
arbeten. De aktuella bryggtyperna är inte svåra att flytta temporärt eller permanent till annan plats. 
Detta går också att reglera i avtal med uppföraren.

Kommentar: I Geoteknisk PM daterat 2020-06-10, beskrivs kortfattat olika bryggtyper och dess påverkan på de 
geotekniska förhållandena.

Det är riktigt att flytbryggor som enbart utgörs av en ramp grundlagd med ett mindre fundament i slänten, inte 
bedöms påverka släntstabilitetssituationen till det sämre. Dessutom bedöms den bryggtypen inte utgöra något större 
hinder vid en eventuell framtida släntförstärkning. 

Däremot måste i sammanhanget påpekas att befintlig släntstabilitet vid en specifik plats kan vara för låg och inte 
uppfylla säkerhetskraven idag.

En flytbrygga ska även kunna stå emot vattenströmmar och is vilket varierar längs sträckan beroende på vart 
huvudströmfåran ligger.

Generellt kommer planerade brygganläggningar kommer kravställas avseende att minst en detaljerad stabilitetsut-
redning genomförs. På sträckan har en grov värdering utförts hur omfattande en stabilitetsutredning och eventuellt 
krav på släntförstärkning kan bli. Detta redovisas i Geoteknisk PM. Det finns alltså partier där mer omfattande 
utredningar och förstärkningsarbeten erfordras. Även partier där vattenströmmar är starkare än vid andra partier 
och därvid mer ogynnsamma. Även områden där vattendjupen varierar i älven beroende på strömbildningen. Där 
vattendjupen är små kan behovet av muddring ha stor effekt på släntstabiliteten till det sämre. Vid val av lägen för 
brygganläggningar behöver alla dessa konsekvenser beaktas tillsammans med den övriga konsekvensanalysen.

Antal båtplatser
Behovet av båtplatser är beskrivet i planen och då är det rimligt att planen i möjligaste mån tillgodo-
ser detta behov av båtplatser. Någon konflikt mellan tillgänglighet till älven och större antal båtplat-
ser finns inte. Strandlinjen på Romstadssidan är ca 1600 meter så det borde gå att tillskapa betydligt 
fler båtplatser utan att det blir överetablerat. När de nya områdena Kartberget byggdes kunde triv-
selhus uppföra 39 bryggplatser utefter strandremsan. När södra Sommarro byggdes kunde Riksbyg-
gen uppföra 27 båtplatser utefter en endast 160 m lång strandremsa.

Kommentar: I den fortsatta detaljplaneprocessen kommer frågan att studeras mer och verka för fler båtplatser. Dock 
är det platsens unika förutsättningar som avgör. Detaljplanerna för Södra Sommarro och Kartberget hade andra 
förutsättningar. 

Geotekniska förhållanden
Den geotekniska översikten som gjorts av Sweco tar upp släntstabiliteten längs älven. Det konstate-
ras att slänterna inte når upp till en acceptabel nivå. För byggnation som ökar skredrisken bör såle-
des stabiliseringsåtgärder göras. Samtidigt konstaterar man i rapporten att de aktuella bryggtyperna 
inte belastar slänterna och således inte ökar risken för skred. Skred uppträder när belastningen ovan 
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slänten är större än vad mottrycket nedan slänten orkar hålla mot. 

Kommentar: För att en slänt ska klassificeras som tillfredställande stabil måste den uppfylla en erforderlig säker-
hetsnivå, säkerhetsfaktor. Även om en viss bryggtyp i princip inte påverkar den nuvarande stabilitetssituationen, 
kan befintlig slänts stabilitet ej har tillfredställande säkerhet, och därför vid byggnation behöva förstärkas. Krav på 
säkerhet för släntstabilitet har skärpts och de regler som gäller nu gäller all form av nybyggnation. Det kan finnas 
områden som idag inte uppfyller ställda krav.

I fallet på Romstad är det vattnet och bottenmaterialet samt sponten som hindrar skred och laster 
ovan slänt t ex, bussar vägöverbyggnad mm som ökar belastningen. Brygglösningar som har tyng-
den nedanför sponten kommer således inte att öka risken för skred. En flytbrygga med bottenvikter 
har belastningen på botten och bildar en motkraft för skred och del lilla last som en spång till bryg-
gan ger är mycket liten och hamnar troligtvis i en neutral zon som inte påverkar stabiliteten alls. 

Kommentar: Nej, tyngder som håller t ex en kätting från flytbrygga fungerar ej som mothållande kraft. Försumbart i 
sammanhanget.
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Ungefär samma förhållande gäller för en pålad brygga. Den har störst last på botten utanför spon-
ten och endast en lätt last där den angör land. Den geotekniska studien ger således inget stöd för 
att inte bygga brygganläggningar på platser längs hela strandremsan. Det handlar om att välja rätt 
konstruktion för vald plats. Detta kan lösas i samband med detaljplanearbetet och bör därför inte 
beslutas i detta övergripande planarbete.

Kommentar: Bryggor skulle i princip kunna placeras var som helst längs med aktuell sträcka. Det handlar mer 
om hur stor en eventuell släntförstärkningsåtgärd kan behöva bli och utredningsbehovet. Valda platser är bedömda 
utifrån att ej större utrednings- och förstärkningsarbeten erfordras. I sammanhanget ska förstås också lämpligheten 
för en bryggtyp att ligga på en specifik plats i avseende på vattenströmmar och bottentopografi beaktas.

I planprogrammet kommer inte några brygglösningar att slås fast utan det är frågor för den forsatta planeringen. I 
den kommande detaljplaneringsfasen kommer fördjupade geotekniska utredningar att tas fram där frågorna kommer 
studeras än mer.

För att kommunen skall kunna göra framtida arbeten på slänter bör bryggkonstruktioner som är 
möjliga ett flytta väljas. Detta gäller oavsett plats längs strandlinjen då sponten kan behöva förbätt-
ras även i gröna zoner. Även andra framtida arbeten som t ex nya gångstråk och busshållplatser kan 
påverka bryggplatserna i framtiden.

Kommentar: Noterat

Slutsats
För att öka tillgängligheten till älven på Romstad behöver antalet bryggor ökas. Det konstateras i 
programmet att slänterna är branta och otillgängliga och sommarens överfulla bryggor vittnar om 
ett stort behov. Bryggor är förbindelsen mellan land och älven och på de flesta ställen nödvändiga 
för att få tillgång till älven. Det är således i allas intresse att välordnade bryggor tillskapas och någon 
motsägelse finns inte i att öka antalet bryggor med båtplatser från antalet föreslagna i planprogram-
met. Få nyttjar älven genom att ta sig ned längs slänten, detta kan vara direkt farligt i nuvarande 
utformning på Romstadssidan.
Kommunen bör kanske också se över om anknytningen till flottningsverksamheten kan stärkas. 
Detta kan göras genom att dykdalber restaureras och att lägre bryggor längs sponten arrangeras. 
Dessa skulle både kunna ha mindre båtar liggandes längs efter och fungera som fiskebryggor.
• Öka antalet vistelsebryggor och båtplatser
• Peka inte på exakta lägen innan detaljplanearbetet
• Lås inte sträckor som ej kan innehålla bryggor utan välj i detaljplaneskedet lämplig brygg-
typ
• Längsgående vistelsebryggor av flottningstyp för ökad tillgänglighet

Kommentar: Intressanta tankar om att knyta an till den tidigare flottningsaktiviteten i älven samt restaurering av 
dykdalber. I övrigt, tidigare noterat.

Allmänheten - boende i eller intill planområdet

Boende på Marielundsgatan (Romstad) 
Jag tycker att de eventuella, nya bryggplatserna det här projektet skapar, i första hand ska erbjudas
dem, som registrerades som ägare till de gamla bryggorna i samband med inventeringen och sede-
mera tvingades riva sina bryggor längs älven. 

Kommentar: Kommunen kan inte ge någon förtur, alla har samma möjlighet att få en båtplats. Bara för att man 
tidigare byggt en brygga utan tillstånd från markägaren och i strid med gällande detaljplan så berättigar det inte till 
att man får förtur till eventuella brygganläggningar som uppförs på ett korrekt sätt.
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 Efter att ha läst igenom ”Planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Som-
marro” och deltagit i det första av informationsmötena vill jag framföra följande synpunkter:

- Såväl behovet som utrymmet för båtplatser är betydligt större än vad som angivits i plan-
programmet.
- Det framgår inte vad uppskattningen av det angivna antalet båtplatser (ca 10 per brygga på 
Romstadsidan) grundar sig på. Detta måste ju till stor del vara avhängigt av vilken typ av bryggkon-
struktion man väljer. T.ex. skulle ju flytbryggor, som huvudsakligen är förankrade i botten, utgöra 
en betydligt mindre belastning på älvkanten och vara mindre beroende av dess stabilitet än en fast-
byggd kajkant av den typ som anlagts utefter stränderna på Södra Sommarro och Kartberget.
- Flytbryggor (av t.ex. den typ som KSS anlagt utefter vägen ut till Kanikenäsets småbåts-
hamn) skulle endast kräva landkontakt i form av landgångar samt eventuellt någon enstaka, kom-
pletterande, fast förankringspunkt i land. De kan dessutom positioneras parallellt med strandlinjen 
eller vinkelrätt mot densamma beroende på utrymmet och det önskade antalet båtplatser.
- Flytbryggornas funktion påverkas dessutom mindre av vattenståndet i älven eftersom av-
ståndet mellan vattenyta och bryggkant är konstant.
- Med detta i åtanke kanske fler positioner utmed älven, utöver läge 2 och 5, kan vara aktuella 
för anläggande av båtplatser?

Kommentar: I den fortsatta planprocessen med detaljplan kommer fler platser studeras och likaså möjligheten att 
skapa fler båtplatser att undersökas. Vilken typ av brygga återstår även för detaljplanen att ta ställning till. 

- Allmänhetens tillgång till älvstranden har varit (och är) delvis beroende av de närboendes 
frivilliga arbetsinsatser för att hålla vegetation, såsom vass, gräs och sly, längs strandkanten nere. 
När de närboende tvingades avlägsna sina bryggor föll en del av incitamentet att hålla strandkanten 
öppen bort och det är då viktigt att kommunala insatser tar vid. Annars kommer strandkanterna att 
växa igen och allmänhetens tillgång till älven reduceras ännu mer.

Kommentar: Det stämmer att allmänhetens frivilliginsatser minskade då allmänheten fick ta bort sina olovliga bryg-
gor. Det har blivit ett litet olyckligt ”tapp” i samband med att de olovliga bryggorna tagits bort och kommunen fått 
ta över ett antal bryggor. Boende i området har tagit väl hand om området tidigare vilket kommit många till del, så 
väl de själva som den breda allmänheten och kommunen som ägare av marken är såklart tacksam för de närboendes 
insatser längs stranden har gjort älven mer tillgänglig. Detta är något som kommunens driftsansvariga känner till och 
det är något som kommunen ev måste ta fram en tydligare arbetsordning ang vad som är kommunens uppdrag och 
inte. Detta hänger även ihop med den budgets som kommunen har att förhålla sig till. Kommunens budget i dagsläget 
är rätt ansträngd.

Boende på Lyckebovägen (Sommarro)
Ser bra ut. Nr 11 ligger dock fel på kartan. Skall var rakt ner från Syrengatan.
Önskar lite fler båtplatser då jag vet att det finns ett stort intresse.

Kommentar: Tack för upplysningen. Kartan med den fd båtbusshållplatsen är nu justerad och ligger i rätt läge, rakt 
ner från Syrengatan. 

Frågan om antal båtplatser utreds mer i detaljplaneskedet.

Boende på Älvgatan (Sommarro)
Jag bor på Sommarro och tycker att förslaget gällande nya bryggor är utmärkt. Jag vill dock passa på 
att lämna synpunkter gällande Sommarrosidan.

Som boende på Älvgatan har jag noterat synnerligen höga hastigheterna som bilister håller längs 
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Älvgatan. Hastighetsbegränsningen ligger på 30 km/h vilket är bra men detta efterlevs endast i 
undantagsfall. Jag skulle uppskatta att genomsnittshastigheten ligger runt 50 km/h och dagligen ses 
hastigheter som ligger över 70 km/h. Min ena katt blev påkörd i våras men klarade sig, min andra 
katt blev ihjälkörd nu under sommaren. Båda olyckorna skedde på Älvgatan i direkt närhet till en 
brygga. Det ska sägas att detta problem har ökat sedan de nya villorna/fastigheterna uppfördes för 
några år sedan nere vid gamla flygplatsen. Detta har naturligt inneburit att Älvgatan används som 
genomfartsled för de som bor i det nya området och trafiken har således ökat.

På Sommarro bor ett stort antal barnfamiljer med små barn. Jag har själv precis fått barn. Nere vid 
de två bryggor som finns idag ses, nu under sommaren, familjer och barn leka och bada dagligen 
samtidigt som vissa bilförare inte visar någon respekt över huvudtaget att dom framför sin bil i ett 
villaområde. Familjer cyklar längs vägen (älvgatan) och eftersom trottoaren är eftersatt och väldigt 
smal så cyklas det ofta mitt i vägen. Detta rimmar inte heller med de höga hastigheterna bilarna hål-
ler.

Älvgatan är även ett mycket populärt promenad/träningsstråk för Karlstadsborna. Även i dessa 
fall ses de gående, löpande och cyklande använda den del av vägen som ligger närmast älven men 
saknar trottoar (eller mitt i vägen)

Mina förslag är därför följande:

-Hastighetsbegränsade åtgärder längs villorna vid Älvgatan såsom blomlådor, farthinder, väggupp.
-”Lekande barn” - skyltar
-Övergångsställen över vägen i anslutning till bryggorna
-Trottoar eller uppmålade cykel/promenad filer av den delen av Älvgatan som ligger närmast älven.

Jag tackar för möjligheten till att lämna synpunkter och kan inkomma med mer detaljerad beskriv-
ning av problemet om så önskas. Något måste i alla fall göras innan ett barn blir påkört på Älvga-
tan.
Kommentar: Problemet med höga hastigheter längs Älvgatan har noterats. Synpunkten har skickats till berörd 
förvaltning (teknik- och fastighetsförvaltningens gatu- och trafikavdelning för vetskap). Frågorna tas även med i det 
fortsatta detaljplanearbetet för att se vad som eventuellt kan göras åt saken.

Boende på Irisgatan (Romstad)
 Bra att det kommer en plan som ökar tillgängligheten till älven. Det finns ett antal stavfel i Planpro-
gramsdokumentet som bör korrigeras för att öka kvalitén.
Det är bra att man tar hänsyn till möjligheten att kunna enkelt lägga i kajaker från i alla fall någon 
båtbrygga. Man bör överväga att ta bort befintliga vägräcken vid bryggplatserna för att öka tillgäng-
ligheten för alla.

I planprogrammet står att båtplatser i första hand ska tillgängliggöras för boende i området, det kan 
upplevas som begränsning av tillgängligheten. Kommunens köhantering för båtplatser gör ingen 
skillnad på detta. Det kan också vara utmanande att särskilt hantera båtplatsköer till avgränsade 
boenden som kan flytta etc.

Kommentar: Stavfel finns tyvärr i planprogrammet som påpekats, de har åtgärdats till den slutliga versionen. Till-
gänglighetsfrågorna till älven kommer studeras mer under detaljplanefasen. Att ta bort skyddsräcken på en del ställen 
kan nog komma i fråga. I kommande detaljplanefas kommer möjligheten att ordna med iläggningsplatser av kajaker 
att ses över på ett par ställen. Boende på Irisgatan har rätt ang kommunens köhantering, kommunen får inte ge nå-
gon förtur till en plats. Alla kommunmedborgare har samma rätt och kan ställa sig i en båtkö. Men för att kunna 
ställa sig i en kö till exempelvis en småbåtshamn så måste det finnas en småbåtshamn först. För programområdets 
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del kommer det först gå att ställa sig i en kö till en båtplats då en båtbrygga eller liknande bildats. Och då måste 
först detaljplanen antas och därefter tar en del tillståndsprövningar vid innan det går att ställa sig i en båtkö. Det är 
kommunens avdelning för båt och bad som man ska kontakta för att ställa sig kö.  

Boende på Femte Villagatan (Strand)
Kan ni inte utöka området uppströms om Klaraviksbron också? Några vistelsebryggor längs Våx-
näsgatan bort mot järnvägsbron skulle ju vara fint.

Kommentar: Enligt kommunens policy för bryggor på kommunal mark (2013-11-26, Bilaga 2), ligger det område 
som påtalas på Våxnäsgatan inom policyns gröna zon, vilket innebär att där ”får bara finnas mindre bryggor för 
tillfälligt bruk av typen gästplatser och angöringsmöjligheter. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas”.  Några 
vistelsebryggor skulle därmed kunna finnas där. Ett nytt planuppdrag krävs för planområdet i norr.

Boende på Älvviksgatan (Sommarro)
Vi hade en mailkontakt när bryggorna skulle bort. Kan ej delta i samtal, då jag inte har dator på 
sommarstället. Däremot vill jag att du noterar nedanstående.
 
Har inga synpunkter på detta, synd att inte detta var framtaget innan borttagning av gamla bryg-
gor. Jag hade en välskött  liten brygga, nr. 13 enligt er numrering. Jag tog bort den enligt direktiv i 
motsats till andra. Nu har det tillkommit flytbryggor på denna plats utan åtgärd från er.

Jag ställer mig härmed i kö för denna plats på ny brygga. Kan inte förstå hur ni kan missa att säga 
upp bryggorna på nedre Romstad. Det är ju bara att skriva i avtalet gäller fram till och med datum 
xxxxxxxx!

Kommentar: Det är mycket tråkigt det gått till på detta sätt och att det återigen tillkommit otillåtna flytbryggor.  Att 
ta bort någons båt enligt gällande lagstiftning är en kostsam och komplicerad process, vilket leder till att kommunen 
har litet manöverutrymme i denna fråga (svar från den avdelning på teknik- och fastighetsförvaltningen som sköter 
dessa frågor).
Boende på Älvviksgatan har fått svar ang hur gången är för att ställa sig i kö till en brygga. Se svar till boende på 
Irisgatan, ovan. Noterat synpunkten ang bryggorna på Romstad. Det är en fråga som sköts av Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen. 

Boende på Nordmarksgatan gatan (Kvarnberget)
Skulle så gärna ha en brygga någonstans norr om Klaraviksbron och järnvägen. Det är mycket vass 
nuförtiden men tänk om det skulle gå att göra denna sträcka mer inbjudande. För oss som bor i 
Bullerbyn och boende på Kvarnberget skulle det innebära att även vi får access till älven!
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Kommentar: Enligt kommunens policy för bryggor på kommunal mark (2013-11-26, Bilaga 2), ligger det område 
du påtalar på Älvgatan inom policyns gröna zon, vilket innebär att där ” får bara finnas mindre bryggor för tillfäl-
ligt bruk av typen gästplatser och angöringsmöjligheter. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas”. Någon/några 
vistelsebryggor skulle därmed kunna finnas där.  Ett nytt planuppdrag krävs dock för detta område.

Boende på Romstads Parkgata (Romstad)
Har tagit del av programmet för Romstad-Sommarro bryggor. När det gäller den brygga som enligt 
planen benämns ”Läge 3 - Där Blomstergatan möter Romstadsvägen anser vi att en viktig aspekt 
som kommunen behöver ha med sig i den fortsatta planeringen är hur trafiksäkerheten säkerställs 
vid denna vistelse (badbrygga). Under fina dagar är det dagligdags ett stort antal badande som nytt-
jar bryggan och det är ofta en stor mängd både personer och cyklar ute i gatan. Ungdomar uppehål-
ler sig ofta utanför staketet och en bit ut i vägen. Vägen är bred och i vissa fall har fordon en relativt 
hög hastighet trots rådande hastighetsrestriktioner.

Ska bryggan nyttjas som vistelsebrygga, vilket i realiteten innebär badbrygga, måste finnas anvisad 
yta för avställning av cyklar för att undvika att olyckor inträffar.

Kommentar: I det fortsatta detaljplanearbetet kommer denna fråga att tas med. Markområdet är inte stort och det 
som kommunen önskar få plats med inom ytan kan vara svårt men kommunen kommer se över dessa trafiksäker-
hetsfrågorna och se vad som är möjligt att göra, i det fortsatta planarbetet. 

Boende på Lyckebovägen (Sommarro)
Vad bygger placering av badbryggor på Sommaro /Romstad på? Undersökning av vem/ vilka? Jag/ 
vi har inte fått någon förfrågan t ex. När man ringer 054 - 540 0000 möts man av att ansvariga 
är på semester (ingen ersättare), på möten eller skall ringa upp. Ingen har ringt upp.

Har någon gjort en undersökning var, när, vem, badar på olika ställen? Vi är många som badar 
(även Vinterbadar vilket vi kunde göra tidigare men inte med de bryggor kommunen tagit över). 
På Planeringen finns ingen brygga (77) typ Älvgatan 87 trots att vi är väldigt många som badar runt 
detta kvarter.
Badbrygga (74?) i mitten är full av barnfamiljer. Vuxna vill ha en egen lugn miljö utan att någon 
hoppar i huvudet på en. Bygg fler familjebryggor med badflottar. Var lite framåt å bygg ett Kallbad-
hus med bastu vid typ Älvgatan 87.

Kommentar: Lokaliseringsförslagen i planprogrammet avseende bryggor bygger på en rad olika faktorer. I plan-
programmet står det på sidan 27 och i de följande sidorna, fram till sid 41 beskrivs respektive läge. Men det är ju 
inte enbart geotekniken som spelar in för var bryggor är lämpliga att ha. Placeringarna av bryggförslagen bygger på 
områdets geoteknik (dvs ras- och skredkänslighet, markens stabilitet osv). Hur bryggorna passar i stadsbilden, hur 
tillgängligheten ser ut, trafikförutsättningar, naturfrågor , kulturfrågor med mera. 

Detta arbete har påbörjats av kommunen för ett antal år sedan (med bland annat uppröjning och borttagning av 
otillåtna bryggor mm). Ett uppdrag har getts av stadsbyggnadsnämnden till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
erforderliga planändringar för samordnade bryggor. I sedvanlig ordning har således ett planarbetet påbörjats och 
inletts med ett planprogram. Arbetsgången eller planprocessen, som kommunen följer är enligt Plan- och bygglagen 
(PBL). I den sägs att allmänheten ska ha rätt att ta del och yttra sig om förslaget. I sommar har det pågått ett 
planprogramssamråd i nästan två månader ( 8 juli till 4 september). I det efterföljande detaljplanarbetet kommer yt-
terligare tillfällen till insyn och påvekan av detaljplanen att ges för allmänheten genom två så kallade remisstillfällen 
som kallas detaljplanesamråd respektive detaljplanegranskning. 

Ett av syftena med samråd är bl a att kommunen vill få in synpunkter från de som bor och verkar i området och 
som således är de som känner till hur området fungerar väldigt bra /bäst. Kommunen själva har även en hel del 
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kunskap om hur området fungerar och sköts med mera men är så klart intresserad av att veta hur området fungerar 
alla dagar, dygnet runt, året runt. Medborgarsynpunkter är därför väldigt viktiga. 

Planprogrammet har skickats ut i semestertid och därför har medborgare fått vänta på besked, detta är såklart 
beklagligt. Medborgare på Lyckebovägen har dock blivit uppringd under samrådstiden av ansvarig tjänsteperson. 

Den badbrygga kallas 77 (och ligger framför Älvgatan 79, inte 87 som skrivs i yttrandet) kommer att tas med som 
ett föreslaget läge för vistelsebrygga. Flera medborgare har uttryckt samma sak både i inkomna yttranden samt under 
informationsmötet den 27 augusti. (Se beskrivningen för brygga 13  - som den kallas i planprogrammet, i godkän-
nande handlingen för planprogrammet, daterad 2020-11-23). Det har tydligt framgått vid samrådsmöten att den 
så kallade Ångbåtsbryggan (som du kallar brygga 74) är mycket populär. Kommunen ser gärna att det tas fram 
en variation av bryggor och bryggutseende/inriktningar. Och det kan mycket väl bli så att någon/några kan få en 
inriktning som lockar till sig barn och barnfamiljer och andra mer för vuxna. 

Boende på Älvgatan (Sommarro) 

Jag har tagit del av det väl genomarbetade planprogrammet och inkommer här med synpunkter och 
kommentarer.

1. Kommentar: I planprogrammet står det att det planeras för tre trivselbryggor och att alla tre skall 
läggas på samma plats som nuvarande bad/trivselbryggor, som överlåtits till kommunen. Det stäm-
mer för brygga nr 10 och 12. Däremot finns idag ingen bad/trivselbrygga på den föreslagna platsen 
nr 11. Det finns tre bad/trivselbryggor, som överlåtits till kommunen vilket också nämns i planpro-
grammet. Brygga nr 77 är den som inte omnämns, som plats för ny trivselbrygga.
2. Synpunkt: Det blir väldigt tätt mellan trivselbryggorna 10, 11 och 12 i planprogrammet. Samtidigt 
som det inte blir någon trivselbrygga på hela sträckan från nr 12 och hela vägen ut till Södra Som-
marro, vilket känns orimligt och inte väl genomtänkt. Brygga nr 77 har alltsedan 1995 varit tillgäng-
lig för alla som bad-/trivselbrygga. Det är framförallt vuxna från Södra ”gamla Sommarro” och 
från det nybyggda Sommarroområdet, som flitigt besöker bryggan. Ett val de gör för att få lite mera 
lugn och ro vid besöket och naturupplevelsen vid älven. Många kommer också från andra närlig-
gande områden i Karlstad. Barnfamiljerna nyttjar framförallt Ångbåtsbryggan, där nr 12, skall ligga 
enligt planprogrammet. Där finns en sandstrand för barnen. Platsen är central social träffpunkt 
under sommaren.
3. Förslag: Ändra i planprogrammet och förlägg inte brygga nr 11 på föreslagen plats utan 
flytta den till en plats strax söder om Vallgatan alternativt platsen där brygga nr 77 nu ligger. Det 
skulle möta behovet av bad/trivselbryggor på ett betydligt bättre sätt.
Här på gamla Sommarro är det en ”västkustidyll” hela sommaren. Bad och rekreation längs Klaräl-
ven. Folk/familjer kommer gående och cyklar ner till Klarälven. Många i badrock, som tar både 
morgon- och kvällsdopp. Gör gärna ett besök en solig dag och upplev boendet på Sommarro. 
Livskvalitet! Självklart saknar alla båtägarna tillgången till båtplats. Båtar på älven är naturligt inslag. 
Sedan alla båtbryggorna försvann har båtlivet mer eller mindre försvunnit. Det blir en efterlängtad 
förändring med gemensamhetsbryggor för båtarna.

Kommentar:  Båtbrygga nr 11 ligger fel utsatt i planprogrammet för samrådsversionen, den ska ligga vid slutet av 
Syrengatan. Detta är nu justerat. Det är platsen som tidigare har varit hållplatsläge för båtbussen. Så är det även 
tänkt att detta läge ska föreslås, som båtbusshållplatsläge, för framtiden. Det kan vara bra att ha ett extra läge som 
båtbussen i framtiden kan nyttja. 

Det läge som beskrivs som brygga 77 har flera nämnt som ett bra bryggläge. Detta läge kommer kommunen även 
föreslå i det slutliga planprogrammet.  
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Föreslagen båtplatsbrygga som i samrådsversionen kallades nr 13, kallas i det slutliga programmet för nr 14, då en 
till brygga kommit till. Bryggläget för nr 14 (tidigare nr 13) föreslås flyttas något söder ut (ca 30 meter), närmare 
den befintliga båtbryggan på Södra Sommarro. 

Hej,
Bilagt skickar jag en kopia till mitt tidigare inskickade mail i frågan. Kopian stämmer inte överens 
med den som visades vid on-line mötet idag. Trivselbrygga nr 11 har nu blivit en båtbussbrygga. I 
tidigare karta är nr 11 markerad som en befintlig brygga som skall ersättas med en ny brygga. Stäm-
mer ej! Det finns ingen brygga vid markering nr 11.
 
Kommentar: Det stämmer som medborgaren skriver att i samrådsversionen var dels läget för nr 11 fel på kartan. 
Läget har rättats till och ligger vid korsningen Älvgatan/Syrengatan. Detta läge var i samrådsversionen utpekat som 
ett läge för en vistelsebrygga -vilket medborgaren helt riktigt påpekar. Inriktningen var dock fel utmärkt i kartan. 
Kommunen avser att detta tidigare båtbussläge även i fortsättningen ska vara ett båtbussläge och egentligen ingenting 
annat.

Boende på Norra Karlsholmsgatan (Romstad)
Angående byggandet av bryggor Romstad.
Undrar om det går att anpassa några av bryggorna så man kan gå i med kajak? Det är just nu lite 
svårt att komma i vattnet med kajak då det är så brant ned från vägen.

Sedan hoppas jag att det går att ordna ordentligt med möjlighet att slänga skräp när det blir bad-
bryggor. I sommar har busskurernas soptunnor varit överbelastade med skräp från alla badande 
som har med sig mat från snabbmatsrestaurant mm.
Skyltning eller till bilister om att det är risk för att det finns folksamlingar, eller ytterligare sänkning 
av fart?

Tycker det är supertrevligt med badbryggan och alla människor som kan få komma och bada, det är 
livskvalité och bra för folkhälsan!

Kommentar: Kommunen ser gärna att det kan bli några platser för kajakiläggningar på vardera sida av älven. 
Älvbrinken är ju precis som medborgare på Norra Karlsholmsgatan påpekar, dock rätt brant på flera ställen men 
någonstans utefter den långa älvkanten ska kommunen verka för att få till ställen för iläggning av kajaker. 

Flera personer har nämnt problem med nedskräpning vid bryggorna. Detta är egentligen inte en planfråga utan 
handlar mer om drift och skötsel, men frågan kommer tas med i den fortsatta planeringen och kommer framföras till 
rätt förvaltning. 

Flera har påtalat vikten av att se över trafiken och hastigheten för bilar i området. Frågan tas med i det fortsatta de-
taljplanearbetet. Frågor om skyltning ligger på teknik- och fastighetsförvaltningen, frågan kommer ställas vidare dit. 

Boende - grannar på Dalagatan (Romstad)
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs 
Romstad och Sommarro. Programmet ger en presentation av området och föreslår 13 olika brygg-
lägen varav åtta på Romstadssidan. Huvuddelen av de föreslagna brygglägena på Romstadssidan 
ligger på ”röda” avsnitt vad gäller geoteknik. Inga bryggor är föreslagna på de ”gröna” sträckorna 
på södra Romstad.

I planprogrammet står bland annat att strandremsan längs södra Romstad upplevs som privatiserad. 
Kommunen anlade för ett antal år sedan en grusad gångstig längs strandkanten. Denna är seder-
mera igenväxt och funktionellt ersatt med de trädäck som de närliggande fastighetsägarna, och i 
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något fall kommunen, byggt längs stranden. När folk går söderut längs dessa och kommer fram till 
Kartbergsparken möts man av midjehögt gräs, sly, nässlor med mera vilket gör att huvuddelen av 
alla vandrare vänder och undrar hur de ska ta sig ut till Dalagatan.

Fastighetsägarna på södra Romstad har i stor utsträckning, med stöd av nyttjanderättsavtal, under-
hållit strandremsan, anlagt trädäck och bryggor för båtar, bad, avkoppling och fiske. Såväl trädäck 
som bryggor är fullt tillgängliga för allmänheten.

Vi anser att det bör skapas möjligheter för fastighetsägarna på Dalagatan att även fortsättningsvis i 
direkt anslutning till tomterna förtöja sina båtar och bada. Vidare anser vi att kommunen bör öppna 
upp en gångstig genom Kartbergsparken så att den befintliga stigen längs stranden inte slutar som 
en blindtarm

Kommentar: Kommunen kommer titta vidare på att öppna upp gångstigen och verka för en fortsättning/förlängning 
mot Kartbergsparken, av gångstigen längs kommunens mark och intill älven. Detta ligger i kommunens linje med att 
verka för att strandkanterna blir mer tillgängliga för allmänheten och mer lättillgängliga. Frågorna kommer utredas 
mer i kommande detaljplan.

Kommunen äger marken mellan gångstigen/däcket och fastigheterna. Bredden varierar något längs sträckan. Nytt-
janderättsavtalen för fastighetsägare längs Dalgatan är uppsagda av kommunens teknik - och fastighetsförvaltning. 
Om/när småbåtshamnen intill Kartbergsparken byggs kommer båtplatser att kunna erbjudas där.

Boende - på (Älvviksgatan, Romstad och Syrengatan, Sommarro)  
Vi ser mycket positivt på att planarbetet är startat och att arbetet med tillgänglighet till Klarälven 
och Vänerskärgården för oss närboende är återupptaget.

Efter överenskommelse med teknik- och fastighetsförvaltningen rensade Romstad och Sommarro 
bryggföreningar strandlinjerna från både ändamålsenliga och gamla övergivna och farliga brygg-
konstruktioner. Sedan dess har vi tålmodigt väntat på att det utlovade planarbetet skall starta i syfte 
att skapa båtbryggsanläggningar enligt avsiktsförklaringen från teknik- och fastighetsförvaltningen 
(TFN-2013-1744).

Det känns som ni delar de närboendes målbild av ett levande Klarälvsdelta och kust- och naturnära 
känsla i området.

I det som framkommit hittills i ramen för planprogrammet och efter diskussion med många av de 
närboende har vi dock några frågeställningar och synpunkter. Framför allt tycker vi inte att de när-
boendes faktiska behov har genomlysts på ett tillfredställande sätt.

Antalet båtplatser
o Behovet av antal båtplatser är kraftigt underskattat. Tillgången på båtplatser i Karlstad-
perspektivet är underdimensionerad med över 400 väntande och flera av Romstadsborna står i kö. 
Bara i Romstad bryggförening finns ca 50 registrerade bryggbrukare som önskar båtplats och därtill 
flertalet övriga i området som signalerar intresse för framtida båtplats. De översiktliga geotekniska 
undersökningarna som gjorts visar en sammanlagd strandsträcka som väl bör tillåta att det faktiska 
behovet av antal båtplatser tillgodoses. Med den typ av flytbryggor som finns på nedre Sommarro 
säkras en enhetlig bild och de geotekniska påfrestningarna på både land, botten, flora och fauna bör 
minimeras. Därtill bör denna moduluppbyggda bryggtyp vara lätt flyttbar vid eventuella framtida 
strandarbeten om så skulle krävas.

Kommentar: Antalet båtplatser kommer att ses över. Kommunen har lyssnat till de boende vad de vill och har för 
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behov. I Geoteknisk PM daterat 2020-06-10, beskrivs kortfattat olika bryggtyper och dess påverkan på de geotek-
niska förhållandena.

Det är riktigt att flytbryggor som enbart utgörs av en ramp grundlagd med ett mindre fundament i slänten, inte 
bedöms påverka släntstabilitetssituationen till det sämre. Dessutom bedöms den bryggtypen inte utgöra något större 
hinder vid en eventuell framtida släntförstärkning. Däremot måste i sammanhanget påpekas att befintlig släntstabi-
litet vid en specifik plats kan vara för låg och inte uppfylla säkerhetskraven idag. En flytbrygga ska även kunna stå 
emot vattenströmmar och is vilket varierar längs sträckan beroende på vart huvudströmfåran ligger.

Typ av båtbryggor
o Antal, typer och exakt lokalisation av de planerade båtbryggorna bör inte låsas i detta tidiga 
skede. Endast en översiktlig geoteknisk undersökning är gjord och förankring av betongflytbryggor 
bör kunna göras utan signifikanta laster även på rödmarkerade strandlinjer. I framtida arbete för sta-
bilisering av utsatta strandlinjer kanske till och med fasta bryggkonstruktioner kan bidra positivt till 
strandstabilisering på vissa sträckor. Lås inte dessa detaljer i planprogrammet utan lämna utrymme 
för detaljplanearbetet att tillgodose behovet.

Kommentar: Antal, typer och exakt antal av båtplatser kommer inte låsas i och med planprogrammet, det kommer 
precis som ni påpekar att ske i nästkommande skede- detaljplaneskedet.

Avseende bryggkonstruktion anser vi att längsgående bryggor med snedställda bommar är den lös-
ning som är säkrast att lägga till vid hänsyn taget till älvströmmar och vindar och bidrar också till ett 
enhetligt utseende längs älven.

Kommentar: Noterat. 

o Det anges vilken service som inte ska erbjudas på de tilltänkta båtbryggorna. Möjlighe-
terna till t ex markström och färskvatten på de framtida bryggorna bör utredas längre fram i arbetet 
och inte uteslutas i detta tidiga stadium. Det finns en lång tradition av föreningssamarbete hos de 
boende i form av vattenföreningar, bryggförening, kabel-tv förening mm. I händelse av att framtida 
bryggor blir föreningsägda bör föreningarna ha möjlighet att kunna erbjuda el och vatten på bryg-
gorna om det är praktiskt möjligt. En sådan möjlighet, oavsett om de tilltänkta båtbryggorna blir 
kommun- eller föreningsägda, skulle ytterligare minska efterfrågan på båtplatser i Karlstads befint-
liga småbåtshamnar. Dessa detaljer bör också lämnas till detaljplan att utreda när exakta brygglägen 
och ägandeform är fastställd.

Kommentar: Noterat. Frågorna om markström och färskvatten kan behandlas /utredas i detaljplaneskedet.

Antal vistelsebryggor
o Behovet av antal rena vistelsebryggor uppfattar vi som överskattat. När småbryggorna 
längs älven fanns var de närboendes engagemang i strandlinjen stort. Det hölls rent och gräsytor 
trimmades. Allmänheten använde både strandsluttningar och småbryggor för att sola och fiska. De 
bryggor som tidigare uppfattades privatiserande ligger söder om den aktuella älvsträckan.
Det finns inga besöksmål i området förutom bostadshus och om båtbryggor anlägges för de när-
boende kan vi inte se att särskilt många vill göra tillfällig angöring i området. Vid vistelsebryggan 
vid NWT ligger t ex aldrig några båtar. Några gästplatser vid framtida båtbryggor skulle täcka det 
eventuella behovet av tillfällig angöring. Antalet vistelsebryggor kan minskas till förmån för ökat 
antal båtbryggor.

Kommentar: Noterat. Frågorna om antalet vistelsebryggor utreds vidare i detaljplaneskedet.
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Sammanfattningsvis måste visionen för planarbetet ändras så att det i möjligaste mån tillser att 
behovet av båtplatser tillgodoses enligt ovanstående aspekter och skriven avsiktsförklaring. Att 
Romstad- och Sommarroboende ska behöva ta bilen till båtplats i befintliga småbåtshamnar när 
man med relativt enkla medel kan skapa ordentliga båtplatser i närområdet är suboptimalt ur både 
miljö- och närhetsprincip.

Kommentar: Noterat. 

Programplanen måste tillåta den mångfald av båttyper som tidigare legat förtöjda i den aktuella 
älvsträckan och som även nu ligger förtöjda på de föreningsägda och arrenderade bryggorna strax 
söderut i älvfåran. Den bryggservice som med enkla medel går att lösa måste tillåtas att lösas om 
praktiskt möjligt. Allt detta kommer leda till att efterfrågan på båtplatser i befintliga småbåtshamnar 
i Karlstad minskar. Eftersom kommunen inte kan möta efterfrågan på båtplatser i Karlstads be-
fintliga småbåtshamnar vinner alla på att det blir så bra båtplatser som möjligt i älven. Lås inte fast 
detaljer i planprogrammet utan lämna detta till detaljplanearbetet.

Kommentar:  Programområdet är till för mindre fritidsbåtar. Övriga synpunkter är noterade.

Vi ser fram emot fortsatt samråd i arbetet mot ett levande älvrum och lättillgänglig Värnerskärgård 
för de närboende.

Boende på Romstadsvägen (Romstad)

• Antal, typer och exakt lokalisation av de planerade båtbryggorna bör inte låsas i detta tidiga 
skede. Endast en högst översiktlig geoteknisk undersökning är gjord och förankring av betong-
flytbryggor bör kunna göras utan signifikanta laster även på rödmarkerade strandlinjer. I framtida 
arbete med stabilisering av utsatta strandlinjer kanske till och med fasta bryggkonstruktioner kan 
bidra positivt till strandstabilisering på vissa strandsträckor. Lås inte dessa detaljer i planprogrammet 
utan lämna utrymme för detta i detaljplanearbetet.

Kommentar: Antal, typer och exakt antal av båtplatser kommer inte låsas i och med planprogrammet, det kommer 
precis som påpekas att ske i nästkommande skede- detaljplaneskedet.  

Boenden på Romstadsvägen (Romstad)
Först och främst: Härmed anmäler vi att vi vill ha en båtplats på Romstadsidan. Om vi inte får 
anmäla här och nu så vill vi få veta när det är möjligt att anmäla sitt intresse.

Kommentar: Avseende denna frågan (och den sista frågan) har boende på Romstadsvägen redan fått svar på. Svaret 
som gavs; Första frågan) När det finns en småbåtshamn så kan kommunen lägga upp en kö. Innan dess så gör vi 
inte det. Kontakta dock gärna Marianne Fröding som är samordnare på avdelningen för offentlig utemiljö, hon kan 
besvara mer hur det fungerar. Där kan ni ställa er i kommunens allmänna kö. 

Men som tidigare sagts så kan ingen ställa sig i kö än till båtplatser inom planområdet eftersom det inte finns något 
småbåtshamn/båtbrygga idag. Det måste först bildas. Läs svar till boende på Irisgatan, sid 17.

Vid samrådsmötet med oss på Romstad gav ni hela tre varianter på hur båtplatserna ska kunna 
fördelas
1. Likställighetsprincipen; samma möjlighet för alla Karlstadsbor att ställa sig i kön
2. Vi som bor här skulle gå före, eftersom det är tänkt för närboende och det inte finns några 
p- platser, dvs man ska kunna gå till sin båt
3. Nån sorts mellanting som i princip uttalades så här ” Ni som är så på och så engagerade 
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kommer ju att ha koll på det här och komma först i kön”

Det är verkligen inte bra att skicka alla dessa motstridiga budskap i ett och samma möte.

Kommentar: Ja, det stämmer att vi - några av oss från kommunen svarat så här spretigt, vilket är helt förståligt att 
det kan uppfattas som motstridiga budskap. Likställdhetsprincipen gäller i kommunen dvs alla kommuninvånare 
har rätt ställa sig i en kö till en småbåtshamn/båtbrygga. Det är inte så att ni som bor i området har rätt att gå 
före i kön. I planprogrammet står det dock skrivet i samrådsversionen att båtbryggor och båtplaster främst är till för 
de närboende, vilket är förvirrande. Texten kommer skrivas om. Ur ett miljöperspektiv och rent praktiskt sätt är 
det att föredra om vi inom kommunen minskar på ”onödigt resande”. Och då är det kanske så att det är bättre för 
miljöns skull om t ex de som bor nära ett vattendrag har sin båtbrygga där och kan gå eller cykla dit istället för att 
behöva ta bilen dit och vise versa. Men det är ju inte bara så enkelt att lösa. Man kan ju ha ett speciellt önskemål 
att ha en båtplats vid en speciell småbåtshamn för att man tycker om platsen, läget där bryggan ligger är bra sett 
utifrån vart man vill resa med båt etc etc. Därför håller inte det argumentet. Områdena längs Klarälven på Romstad 
och Sommarro är inte stora. Det finns inte mycket yta för parkeringsplatser osv, - detta är ett faktum som de som 
ställer sig i kö för en plats i en småbåtshamn, bör ha i åtanke, den dagen det finns en småbåtshamn/brygga som 
man har möjlighet att ställa sig i kö till. Det sistnämnda ” Ni som är så på och så engagerade kommer ju att ha 
koll på det här och komma först i kön” kan tolkas som att det gäller ju att vara med när kön släpps och är man 
verkligen intresserad av någonting så bevakar man sitt intresse.

Det är bra med fler bryggor och bra att de verkligen blir till för allas tillgång till bryggorna. För att 
de ska bli till för alla behöver ni göra något åt de som idag fortsätter att använda dem som privata 
båtplatser.

Kommentar:  Detta är mycket tråkigt att höra. Tyvärr har detta framkommit från flera medborgare, i yttranden 
bland annat. För att en stadsdel ska fungera är det mening att alla drar åt samma håll och följer de regler som finns. 
Det är tråkigt att några bryter mot regler och ”tar för sig” av det som de på något sätt tycker att de har rätt till - el-
ler bryr sig inte?  De bryter mot de regler som finns. Båtar har inte rätt att ligga varsom. Om alla skulle bryta mot 
de regler som finns för båtar i området så skulle det åter vara en djungel av massa båtar. Det är kommunens mark, 
ingen har rätt att förtöja en båt utan upplåtelse, man trotsar bestämmelsen om öppet vatten och strandskydd. -Då är 
vi snart tillbaka där vi började för ca 10 år sedan, vi har i så fall återigen ett ärende av otillåtna båtar vid bryggor 
eller förtöjda på annat sätt. Det är så trist för de allra flesta sköter sig bra, ja riktigt bra.

 Att ta bort någons båt enligt gällande lagstiftning är en kostsam och komplicerad process, vilket leder till att kom-
munen har litet manöverutrymme i denna fråga (svar från den avdelning på teknik- och fastighetsförvaltningen som 
sköter dessa frågor). Frågan måste lösas av alla gemensamt  - alla tar sitt ansvar.

Vi vill jättegärna ha badstegar på bryggorna (försedda med varningstext, att det formellt sett inte är 
en badplats, att vattnet är strömmande)

Kommentar:  Det är ju så att formellt är Klarälven att betrakta som en hamn och i en hamn får man inte bada. 
Klarälven är också väldigt ström på sina ställen. Därför kan inte kommunen uppmuntra och anordna för badplatser 
och så vidare. Men kommunen förbjuder inte bad utan var och en får bada men man badar på eget ansvar. Kom-
munens båt- och badsamordnare säger att kommunen sätter upp räddningsstegar och inte badstegar. Det är en fin 
skillnad men viktig ur risk- och säkerhetssynpunkt. Kommunen vill inte påheja att vi badar i Klarälven men vill 
heller inte komma med förbud och ”pekfinger”. I ett ömsesidigt samförstånd önskar kommunen att vi kan förhålla 
oss till älven och bad på detta sätt. Hur dessa skyltar med så kallad varningstext ska formuleras, kommer kommu-
nen att fundera vidare på.

Sen undrar vi varför vi inte fått nån inbjudan till samrådet? vi fick leta upp info om det själva. Vi 
är fastighetsägare till Romstadsvägen 7 som är ett hyreshus. Om det är så att kommunen bara vill 
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lyssna på dem som är villaägare, så har vi ett demokratiproblem. Vi vill gärna att ni svarar oss på 
varför vi inte bjöds in.

Kommentar: Angående varför inte ni fått inbjudan så beror det på att undertecknad gett Postil-Johan i uppdrag att 
lägga informationsbrev i alla de fastigheter som direkt gränsar till själva planområdet (Klarälven i detta samman-
hang, för en viss sträcka =programområdet). För övriga fastigheter i ”bakomliggande kvarter” har skyltar satts upp 
i området längs älven för att informera övriga om planarbetet. Jag valde att använda det sätt som vi brukar göra vid 
detaljplaneutskicket, dvs att skicka ut till de så kallade ”rågrannarna”. Vi jobbar hela tiden med att försöka nå ut 
med information på olika sätt men det lyckas tyvärr inte alltid. Så bra att ni sett skyltarna och kunnat få fram till 
informationen. 

Boende på (Strand)
Hänvisar till samtalet ang. projektet Romstad-Sommarro bryggor. 
Som jag framhöll i telefon så finns det önskemål om att Kommunen tittar på möjligheten till 
båtbryggor även på Strand längs med Våxnäsgatan. Här finns stort grönområde längs med älvstran-
den samt gång och cykelbana som gör tillgängligheten god. Frågan är lyft bland boende i området 
Strand med bland annat följande input och kommentarer. 

° ”När jag växte upp på Strand i början av 60-talet fanns det bryggor som byggts av boende i 
området. Markområdet närmast älven var välskött vilket det inte är idag. Vi föreslår att kommunen 
godkänner bryggor på älvsträckan järnvägsbron (Idalagatan) till Klaravik (5:e Villagatan). Bryggor 
godkända av kommunen finns redan på Sommarro och Romstad. Varför inte på Strand? ”
°” Antar att kommunen tänkt att fortsätta den ”modell” man börjat bygga vid Kartberget och södra 
Sommaro. Tror att samma modell kan fungera även för Strand om bryggan kompletteras med lås-
bara grindar (typ som Mariebergsviken) och längsgående staket för att skydda mor skadegörelse och 
stöld. Våxnäsgatan är en genomfart och uppehållsplats för allmänheten. Det passerar och uppehål-
ler sig mera folk här och bryggan kan därför bli ett tillhåll. Det vore en tillgång för Strand med egen 
båtbrygga.”
Vi ser gärna att kommunen ser över detta så att arbetet som är gjort på Sommarro och Romstad 
inkluderar Strands älvstrand. Vi är övertygande om att brygganvändning vid älvstranden skulle 
komma till stor nytta. Återkoppla gärna om hur vi boende kan ta diskussionen vidare?

Kommentar: Intresset av bryggor är stort inom kommunen. Enligt kommunens policy för bryggor på kommunal 
mark (2013-11-26, Bilaga 2), ligger området Idalagatan - Femte Villagatan inom policyns gröna zon, vilket 
innebär att där ” får bara finnas mindre bryggor för tillfälligt bruk av typen gästplatser och angöringsmöjligheter. 
Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas”. Någon/några vistelsebryggor skulle därmed kunna finnas där.  Ett nytt 
planuppdrag krävs dock för detta område.

Boende på Ekallén (Sommarro) 
Det är mycket glädjande att planarbetet för bryggor i Klarälven längs Romstad- Sommarro startat. 
Sedan de gamla bryggorna togs bort så har vi i närområdet inte bara saknat närliggande plats för 
våra båtar, utan också den levande älvstrand som brygglivet utgör. Jag vill härmed uttrycka några 
enstaka synpunkter på planprogrammet och det gäller framför allt antalet båtplatser som bedöms 
vara för fåtaliga sett till det antal båtar som tidigare låg vid bryggor i älven och det intresset som 
finns för båtplatser i området. De flesta har nu flyttat sin båtar till andra hamnar i Karlstad vilket 
medför att det krävs biltransport för att nå sin båt, vilket är suboptimalt ur miljöaspekt och närhets-
princip. Flera har inte fått tillgång till båtplats och därmed inte kunnat nyttja sina båtar alls. De 20 + 
20 (Sommarro och Romstad) båtplatser som projekterats kommer inte långt när vara tillräckligt för 
att fylla behovet.

Enligt planprogrammet är båtbryggor placerade i den norra respektive södra änden av Sommarro. 
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Min bedömning är att det bör finnas utrymme för ytterligare båtbrygga/or där emellan. Jag anser 
dessutom att man i detta skede inte ska begränsa den service, så som vatten, el, soptunnor etc. som 
skall erbjudas vid båtbryggorna, utan låta eventuella framtida behov styra servicenivån vid bryg-
gorna.

Som helhet välkomnar jag stort projektet och ser fram emot att på nytt få tillgång till vattnet längs 
Klarälven och det gemyt som det medför.

Med önskemål om beaktande av ovanstående synpunkter. 

Kommentar: Antalet båtplatser samt båtbryggor kommer att ses över ytterligare. Att båtbryggslägen hamnat i norr 
och syd beror delvis på att mittensträckan är svår ut geoteknisk synvinkel, den är tämligen ”röd” och Klarälven 
kränger på ett besvärligt sätt där vilket gör att sträckan inte lämpar sig så väl för båtbryggor. Frågor om vilken 
servicenivå bryggorna kommer få kommer att behandlas i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Boende på Nattviolsgatan (Södra Sommarro) 
Tack för ett informativt möte på Teams häromveckan angående bryggor på Sommarro. Jag deltog 
med flera frågor och synpunkter under mötets gång, och efter att ha lyssnat in era svar samt övriga 
deltagares kommentarer vill jag här lämna mina synpunkter på ert förslag.

Min utgångspunkt är som husägare på Södra Sommarro, där jag under de senaste fem åren sett 
hur Sommarro utvecklat sin härliga badkultur (som någon benämnde det så snyggt under mötet!). 
Jag har dessutom sett vilka trafikproblem som uppstår längs Älvgatan i samband med detta. Därav 
föreslår jag följande:

1. Flytta båtplatserna på Brygga 13 norrut mot sjukhuset, till en ny brygga bredvid Brygga 9.

Parkeringsproblem
Eftersom båtplatserna kommer att tilldelas både Sommarrobor och invånare från andra delar av 
Karlstad (t.ex. Gruvlyckan som nämndes vid mötet) kan vi förutsätta ökad biltrafik och behov av 
parkeringsplatser vid bryggorna. I analogi med att man vid bryggorna i Tullholmsviken använder 
den närliggande skolans parkeringsplatser kan man vid Älvgatan nyttja sjukhusets personalparkering 
7 (P7) och 8 (P8), som ligger precis bredvid höghusen på sjukhusområdets södra ände. Vi som dag-
liga passerar där vet att dessa parkeringsplatser är kraftigt underutnyttjande under kvällar och helger. 
Ökat nyttjande av parkeringsplatser som tillkommer genom trafik till 2 bryggor á 10 platser vardera 
borde inte medföra några större störningar.

Behov av båtplatser på Sommarro vs Romstad
Vid Sommarros möte efterfrågades primärt vistelsebryggor då man är mån om att bevara badkul-
turen. På Romstads möte var det tvärtom så att man efterfrågade många fler båtplatser än de som 
erbjuds. Det är lätt att tänka sig att Romstadsborna kommer att vara mycket alerta då kön till de nya 
bryggorna öppnas. Placeringen av 2 bryggor á 10 platser vardera bredvid varandra i södra änden 
av sjukhusområdet passar således väl in i den händelse att fler Romstadbor än Sommarrobor får 
bryggplatser, då de får gång- och cykelavstånd till bryggorna.

Separerad båt- och vistelsebrygga
Genom att flytta båtplatserna från Brygga 13 till en ny, renodlad båtbrygga bredvid Brygga 9 kom-
mer nuvarande båt- och vistelse-delarna att separeras. Detta är absolut att föredra, då vi med 5 års
erfarenhet av båtplats på Södra Sommarros brygga (Riksbyggens) kan ge otaliga exempel på hur 
fritidsaktiviteter, t.ex. fiske med kastspö, och båtar inte går något bra ihop.
2. Flytta vistelsedelen av Brygga 13 till korsningen Vallgatan / Älvgatan
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Bryggaccess
Vid Riksbyggens brygga på Södra Sommarro är nedgångarna till bryggan placerade väl i linje med 
korsningarna mellan Nattviolgatan/Älvgatan, samt Tiomtejgatan/Älvgatan. Det gör att de badande 
korsar Älvgatan på ställen där man som bilist ändå är observant och har saktat ned. Detsamma 
gäller vid Ekallén/Älvgatan - också ett naturligt ställe där man som bilist saktar ned och är extra ob-
servant. Genom att placera Brygga 13 i anslutning till korsningen Vallgatan/Älvgatan uppnår man 
denna extra säkerhet även där, då det är en naturlig plats att korsa Älvgatan. Denna placering ger 
även Sommarroborna enklare bryggaccess då de kommer gående via Vallgatan mot älven, eftersom 
de kan gå direkt över till bryggan istället för att behöva promenera halvvägs ned till Södra Som-
marro.

Vistelsebrygga söder om Ekallén
Vid Teams-mötet framkom det att den vistelsebrygga som i nuläget har nummer 77 (osäker på 
numret, menar den som ligger framför Bergqvist i korsningen Vallgatan/Älvgatan) saknas i ert un-
derlag, liksom i den föreslagna planen. Boende där uttryckte önskemål om att den inkluderas i den 
nya planen då man vill ha alternativ till vistelsebryggan på Ekallén. Detta önskemål tillgodoses till 
fullo om man flyttar nuvarande placering av Brygga 13 till korsningen Vallgatan/Älvgatan.

Cykelställ
Vid Ekallén efterfrågades cykelställ för att skapa bättre ordning och minskade trafikproblem, och 
det är även önskvärt vid de andra bryggorna. Älvbrinken vid Vallgatan/Älvgatan är så pass bred så 
att det är möjligt att placera cykelställ även här.

3. P-förbud längs hela Älvgatan
Oavsett var bryggorna i slutänden placeras föreslår vi att det P-förbud som idag råder från sjukhu-
set till Vallgatan förlängs fram till Timotejgatan på Södra Sommarro.

Vi hoppas att dessa synpunkter kan vara till hjälp i ert fortsatta arbete, och ser fram emot att vår 
fantastiskt fina älvfåra vaknar till liv igen.

Kommentar: Noterat förslag om att flytta brygga 13 norrut till en ny brygga bredvid brygga 9. Tanken att bryggläge 
9 ev skulle kunna bli större och rymma fler båtplatser kommer studeras i nästkommande detaljplaneskedet. Parke-
ringslösningar med avtal med sjukhuset är intressant och kan även undersökas vidare. Läget för brygga som kallas 
13 under samrådsutskicket  (och 14 i godkännandeförslaget av programmet, föreslås dras något söderut, närmare 
den befintliga båtbryggan på Södra Sommarro. Eventuellt kan även antalet båtplaster bli något färre antal än vad 
som föreslogs i samrådsförslaget.  

Intressant att höra åsikten att båtbryggor och vistelsebryggor är bra att separera på, och ha sk renodlade vistelsebryg-
gor och renodlade båtplatsbryggor. Flera har uttryckt samma åsikt. Nytt vistelsebryggsläge vid korsningen Vallga-
tan/Älvgatan ser intressant ut. Bryggläge 77 kommer föreslås som ett permanent bryggläge. 

Frågan om utrymme för cykelställ ska ses över i den kommande detaljplaneprocessen.

Frågan om ett P-förbud är inte en planfråga utan en trafikfråga som skickas över till TFF:s trafik - och gatusavdel-
ning.

Boende på Sommarrovägen (Sommarro) 
Jag bor på Sommarrosidan och yttrar mig om denna.

Initiativet av kommunen att stävja i de olovlig bryggorna tycker jag var bra. En känsla av frihet och 
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glädje i relation till älven/Vänern försvann dock lite. Och jag hade då inte ens båt i älven. En liten 
båt har jag dock nu och skulle verkligen önska att få möjlighet att ha den nära mitt boende. Jag tror 
att behovet/efterfrågan är långt över det ni beräknat och planerat för med 10+10 båtplatser. Flera 
som inte tidigare haft båt i älven har haft den på andra bryggor på bilavstånd. Dvs fler än 25 båtar 
hade kunnat ligga i älven tidigare om förutsättningarna varit annorlunda. Varför inte närmare för-
söka ta reda på hur många i området som önskar en båtplats. Plats för större bryggor finns garante-
rat och ni själva bedömer ju det framtida behovet till ca 50 båtplatser.

I övrigt är jag glad att ni ser hur viktig badbryggorna är som samlingsplats. Det var ett oväntat ställe 
att knyta nya bekantskaper när vi flyttade till Karlstad för 17 år sedan. Jag har varit en av de drivan-
de i underhållet av badbryggan vid Ekallen och tycker att kommunen skulle kunna ha en dialog med 
oss i området ang underhållet. Nu har ni tagit över ”ägandet” men ni har inte ansvarat för skötsel 
och underhåll som man kan förvänta sig av en ägare och det undergräver kommunens förtroende. 
Vi gör det gärna men som sagt en dialog vore bra.

Kommentar: Behovet av fler båtplatser ska ses över och kommunen är villig att möjliggöra för fler båtplatser förutsatt 
att det inte befarar geotekniken i området. En annan förutsättning för att kunna tillåta fler båtplatser är också att 
det inte kommer i konflikt med gällande miljökvalitetsnormer för vatten eller påverkan på fridlysta arter eller det 
nedströms belägna Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Därtill får det inte heller förorsaka negativa konsekvenser 
för trafiken i området. 

Det hade varit önskvärt att processerna kring borttagande av bryggor och framtagande av ny plan som tillåter bryg-
gor på några platser hade gått hand i hand, så att man hade haft klart vid borttagningen vilka bryggor som skulle 
kunna vara kvar på sikt. Tyvärr blev det inte så. Kommunen valde dock att överta ett fåtal bryggor för att det inte 
skulle bli helt bryggfritt under denna mellanperiod tills vi har en ny detaljplan på plats. 

Frågor om ansvar och skötsel måste också ses över från kommunens sida. Kommunen välkomnar och vill gärna ha 
en bättre dialog än hittills, mellan kommunen och ni som bor i området, olika föreningar av olika slag, bryggfören-
ingar osv. Kommunens budget är inte hur stor som helst men bör räcka för ett erforderligt underhåll. Vill /önskar en 
bryggförening göra något mer för ett område på eget initiativ går det ofta från kommunens sida men ska ske i dialog 
med kommunen, då kommunen är ägare av marken och ska se till helheten och allmänhetens bästa. 

Boende på Romstadsvägen (Romstad)
Jag heter Xx Yy och bor på Romstad (Romstadvägen) och har tidigare haft en brygga som vi tog 
bort i samband med upprensningen 2017. Bra initiativ och att det är på gång samt att det finns en 
långsiktig plan! Jag lyssnade in på mötet som var för Romstad tillsammans med er och håller med de 
synpunkter som togs upp under mötet. Vill ändå sammanställa mina som jag tänkt nedan.

• Antalet platser som ni har planerat i detta tidiga skede kommer inte räcka till. Antalet plat-
ser bör omvärderas!
• Eftersom ni planerar för kommunala bryggor förstår jag köprincipen och tilldelningen, 
men jag tror varken ni eller vi vill ha en situation där det kommer parkeras bilar i området eller efter 
Romstadsvägen för de som inte bor här.
Sen är läget för de som inte bor i området egentligen inte speciellt bra då det är väldigt mycket 
”transport” innan man kommer ut på Vänern. Jag (vi) är öppna för att bygga bryggor själva om 
detta löser detta problem på liknade sätt man löst det på Kartberget och södra Romstad.
• Angående ”vistelsebryggor” tycker jag att de ska minskas/tas bort. Vi som bor efter Rom-
stadsvägen upplever i dag en del stök, nedskräpning på kvällar och helger (denna typ av problem 
kan man läsa om på andra ställen efter älven med där vistelsebryggor finns). Istället tycker jag 
båtbryggor ska prioriteras och att de får en del där man kan sitta/bada. Att vistelsebryggor inte ska 
badas ifrån tror jag är lite naivt tänkt, för idag badas det för fullt och ungdomar bryr sig inte om att 
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man inte får det. Därför tycker jag - minska denna del och lös det primära behovet som är brygg-
platser.

Kommentar: Antalet båtplatser kommer att fortsätta utredas. Kommunen kommer att se över trafiksituationen. 
Frågan med båtplatser kanske inte kommer att skapa så mycket mer trafik då det ev kan bli så att dessa båtplats-
lägen inte är så intressanta för andra än just Romstadsbor/Sommarrobor som bor i närheten av älvstränderna. Går 
det inte att parkera söker man kanske eventuellt sig till en småbåtshamn som har mer ordnade parkeringsförhål-
landen och där ev Värnerskärgården ligger närmre till hands. Det är tråkigt med dessa problem som uppstått med 
nedskräpning och annat stök på bryggor. Men det vore ju tråkigt för alla de (förhoppningsvis de flesta) som sköter 
sig och njuter av vistelsebryggornas fördelar om dessa skulle tas bort (helt) alternativt minskas ner pga att några har 
misskött sig. Kommunen ser gärna att det både finns båtbryggor och vistelsebryggor i området. Det ena intresset be-
höver inte utesluta det andra. Kommunen förstår att det badas från bryggor. Men detta är inget som kommunen kan 
eller får uppmuntra till. Det viktigaste är att alla känner till och vet att det finns risker med att bada i en älv och 
badar man där är det på eget ansvar. Kommunen vill inte förbjuda bad i älven. Det finns en ”fin” gräns där. Men 
en älv är ändock en älv och det är viktigt att föräldrar/vuxna/målsman har koll på barnen. 

Boende på Norra Karlsholmsgatan (Romstad)
Synpunkt: Jag har tagit del av planprogrammet och tycker det är positivt att planprocessen pågår. 
Jag tycker dock att antalet planerade bryggor i programmet är för litet. Klarälven är en unik tillgång 
för Karlstad och det finns ett stort intresse både från invånare och besökare att vistas på och invid 
älven. Antalet bryggor för både båtplatser och vistelse borde därför vara fler. Jag anser att planpro-
grammet ska utformas mer översiktligt och lämna utrymme för ökad tillgänglighet i framtiden.
Antalet vistelsebryggor och båtplatser kan bestämmas senare i planprocessen men initialt bör 
antalet båtplatser inte vara färre än det varit tidigare. Beträffande ev bryggor i område med sämre 
stabilitet så finns det brygglösningar som fungerar även i sådana områden.

Kommentar: Antalet båtplatser kommer att fortsätta utredas. Övriga synpunkter noteras. 

Boenden på Irisgatan (Romstad)
Jag är uppväxt på Romstad på 60 och 70-talet. Vi bor sedan 10 år på Romstad igen och har glatt 
oss åt att det numera går att bada i älven och åka båt utan timmerflottning. Det har varit fantastiskt 
trevligt att kunna gå ner och bada från någon av bryggorna och därigenom nå sandbotten, eller att 
kunna lägga i kajaken eftersom brygganvändarna slår vassen och gör det möjligt. Familjen har också 
en mindre motorbåt som vi gärna vill kunna förtöja på Romstad.
Efter informationsmötet är vi oroliga att inte vi som bor i området får tillgång till de båtplatser som 
skall skapas och vill trycka på att vårt önskemål är att de boende i området får bilda bryggförening 
som bygger bryggorna och tar ansvar för skötseln på samma sätt som de verkar fått göra på Kart-
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berget och ”vita byn” på Sommarosidan. Det bör byggas tillräckligt många platser så av vi som haft 
båt i älven och de närboende som har önskemål om plats kan få det. Om inte vi som bor i området 
får använda stränderna och hålla vass och sly i schack har det ju redan visat sig att det växer igen 
mycket fortare än vad kommunen har möjlighet att hålla efter och då får ju ingen tillgång till en 
fantastisk resurs i Karlstad.

Kommentar: Klarälven och dess strandkanter är en fantastisk miljö. Frågan om vem som ska få bygga bryggor 
kommer att utredas mer och behandlas i den kommande detaljplaneprocessen. Det är kommunen som är markägare 
i området och vill att området kommer alla Karlstadsbor till del. Huruvida kommunen vill upplåta sin mark för 
bryggor och låta en bryggförening bygga själva eller ej kommer att behandlas i den kommande detaljplaneprocessen. 
Det är inte bara att bygga ett visst antal bryggor/båtplatser, geoteknik , trafik, naturmiljö och stadsbild (bl a) är 
viktigt att ha med i åtanke vid planeringen. Kommunen ser till hela stadens intressen. Det är sant att området är 
beroende av att omhändertas och kommunen har sin budget att förhålla sig till så frivilliga insatser är nog något som 
vi kommer att se mer av i framtiden. Det är ett gemensamt och ömsesidigt ansvar/förtroende  - markskötsel av de 
som brukar den, detta bör dock ske i dialog med kommunen. 

Medborgare Sommarro
Vill lämna några synpunkter att beakta gällande bl.a. trafiken på Sommarrosidan.

Älvgatan är en lång raksträcka med 30 km/h som begränsning, men den är det få som efterlever 
utan det är snarare fri fart. Allt från mopedbilar till sportbilar och elcyklister.

Den gamla busshållplatsen fungerar som en bra fartbegränsare då två bilar möts men ensamma 
blåser förbi enligt eget tycke. Rejäla farthinder som gör att bilarna måste sakta in vore kanonbra på 
ca 4 ställen. Dock stora så kommunala fordon för sophämtning m.m. kommer smidigt förbi.
Bilen nedan är bara ett exempel.
Cykel- och gångstråk mot älven vore kanon då det är många som cyklar och går längs älven. Som-
marrosidan om Älvgatan är det avhuggna stråk med dåliga trottoarer som gör att cyklar inte kör 
där. Barn är dock duktiga att hålla sig på trottoaren om inte bilar parkerar där…

Något som är ett större problem i dagsläget speciellt sommartid är att många parkerar på gångba-
nan längs Älvgatan. Personer med funktionsnedsättning, pensionärer med rullator, barn, cyklister 
och barnvagnar får gå ut i biltrafiken för att komma förbi felparkerare. Någon lösning så bilar inte 
slentriant parkerar för att inte stå i vägen för bilister och tvinga ut övriga oskyddade personer ut 
i trafiken. Just med tanke på att i nuläget finns inga farthinder så det är fri fart för många längs 
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Älvgatan, tyvärr. Cykelparkering i anslutning till vistelsebryggorna samt båtbryggorna vore kanon! 
Gärna på älvsidan av Älvgatan.

Tydliga linjer i asfalten eller annan avgränsare vore kanon, dock måste ju snöplogen komma mellan. 
Det är många cyklister och andra som rör sig sommartid, en vattenfontän för fylla vattenflaskor.
Båtbryggor 2st a10 platser vore bra om det gick att utöka, dock var det mycket prat om parkeringar. 

Jag tycker ni hade bra resonemang att man skall underlätta för cyklar. Om man måste ha bilen får 
den tillfälligt lämna lasten vid båtbryggorna för att sedan parkera vid sjukhuset, höghusen eller 
gatorna i anslutning.

Båtar är något som är fint inslag för vykortsperspektiv. Både för boende och turister.

Många har i år börjat glida runt i kajak, dessa plockas upp och sjösätts lite överallt och trängs med 
övriga på vistelsebryggorna/stränderna. Att man gör det lätt för kanoter och kajak vore ett trevligt 
inslag i anslutning till älven. Då minimerar man även risken att slå ner någon med kajaken.

Ser fram emot era planer då bryggor som finns idag samt dom som fanns var välbesökta av livsnju-
tare. Samt ger en fin stadsbild.

Kommentar: Intressanta synpunkter, förslag och idéer för området. Dessa har noterats.

Boende på Sommarro 
Om förslaget till nyanläggning av brygga 13
Enligt Planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro, ska bland 
annat en ny båt- och vistelsebrygga, brygga 13, anläggas strax söder om Vallgatan. Det finns olika 
skäl till att detta är en olämplig placering. Eftersom båtbryggor och i viss mån även vistelsebryggor 
genererar biltrafik, bör nya bryggor anläggas där det också finns möjlighet till parkering. Så är inte 
fallet inom det område som planprogrammets föreslår. Med tanke på båtlivets karaktär är det högst 
sannolikt att många transporter till och från båtarna skulle ske med bil, även om båtplatserna skulle 
nyttjas av boende i närområdet, vilket det inte heller finns någon garanti för. Där enstaka båtar idag 
förtöjs direkt vid älvkanten, parkeras också bilar. Längs delar av Älvgatan råder idag parkerings-
förbud på grund av utrymmesskäl och parkeringsförbudet borde snarare utökas, eftersom bilar 
parkeras halvvägs uppe på trottoarkanten för att lämna plats åt trafiken. Dessa utgör sedan hinder 
för personer som har svårt att ta sig fram på grund av funktionsnedsättning. Även vid befintliga vis-
telsebryggor parkeras idag bilar, till exempel vid Ångbåtsbryggan, där besökare parkerar på Ekallén. 
Vid informationsmötet den 27 augusti om planprogrammet lyftes förslaget att istället för brygga 
13, anlägga ytterligare båtplatser vid Centralsjukhuset. Där skulle befintliga parkeringsplatser kunna 
samnyttjas, eftersom båtresor till stor del sker på kvällar och helger, då dessa parkeringar i stort sett 
står tomma. I planprogrammet nämns också småbåtshamnen vid nya Kartbergsbron som ett alter-
nativ, där parkeringsmöjligheter finns med i planeringen från början.

Trycket på vistelsebryggorna på Sommarro har ökat, inte minst i takt med att bostadsområdet på 
Södra Sommarro har vuxit. På Södra Sommarro finns idag en båtbrygga, men det är rimligt att det 
också satsas på vistelsebryggor i området, för att avlasta till exempel Ångbåtsbryggan. I ett senare 
skede tillkommer också tusentals nya bostäder nedströms, på västra Jakobsberg.

Helt nya bryggor bör i första hand placeras i områden av mer allmän karaktär, där det finns mer fria 
ytor, som till exempel i naturliga övergångar mellan områden. För säkerhetens och trivselns skull 
bör en vistelsebrygga och en båtbrygga inte heller kombineras. På informationsmötet nämndes 
korsningen mellan Vallgatan och Älvgatan som en möjlig placering, om en helt ny vistelsebrygga 
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ändå skulle anläggas på Sommarro. Vid en vistelsebrygga blir trafikmiljön lätt stökig, eftersom flera 
trafikslag ska samsas där, men i denna korsning är uppmärksamheten på trafiken redan förhöjd. 
Flera andra bryggor i planprogrammet har sin placering i sådana noder. Möjligheten att skapa en 
säker trafikmiljö kring en ny vistelsebrygga borde dock vara större strax söder om bebyggelsen på 
Södra Sommarro.

Sommarro är ett område som präglas av äldre kulturmiljö och de bryggor utan tillstånd som tidigare 
fanns här var relativt småskaliga. De hade plats för upp till tre båtar och båtägarna lade i allmän-
het ut bryggorna utanför sina egna hus. Det framgår inte exakt inom vilket område som avses för 
brygga 13, eftersom olika områden är utmärkta på alla tre bilder i planprogrammet (ss. 28, 41), men 
i det område som sammanfaller på alla tre bilder har det aldrig funnits någon brygga. En ny brygga 
här skulle innebära ett stort ingrepp i miljön till relativt liten nytta. Behovet av de båtplatser som en 
ny brygga skulle täcka, skulle också kunna tillgodoses genom att lägga ytterligare några platser till 
andra planerade brygganläggningar, som nämnts ovan.

Karlstad växer och det sker stora förändringar i det närliggande området, med tusentals bostäder 
under uppbyggnad samt Kartbergsbron som kommer att förändra både trafik och ljudmiljö. Även 
cykelstråket på skyddsvallen vid Centralsjukhuset har gett närområdet en ny karaktär, därför faller 
det sig också naturligt att lägga nya båtplatser här. Det finns ett långsiktigt, miljömässigt och socialt 
värde i att bevara älvbrinken längs Sommarro, och att förvalta den naturligt genom att till exempel 
återplantera skadade träd och röja bort resterna av gamla bryggor. Inte minst i det område som 
är utmärkt som särskilt värdefullt i kommunens egen kulturmiljökarta, och som sträcker sig från 
Syrengatan till och med Älvgatan 87. Inom detta område föreslås brygga 13 ligga. Utöver att en 
båtbrygga i praktiken är en parkeringsplats, kan den också upplevas som ett privatiserande av det 
allmänna utrymmet. Syftet att skapa en ökad närhet till vattnet skulle istället kunna uppnås genom 
till exempel röjning av sly och vass, och genom att hålla vattenspegeln obruten. Detta skulle kunna 
skapa trivsel för många, både boende i området och förbipasserande.

Kommentar: Många intressanta idéer som har noterats och tas med som bakgrundsmaterial i det fortsatta detaljpla-
nearbetet. 

Medborgare boende på Sandbäcksgatan
Jag tycker att det fina området mellan området Strand och Klarälven också bör få en brygga. Där 
har vi en fin cykel och gångväg med fint gräs mot älven där man lätt skulle placera en brygga.
Kommentar: Enligt kommunens policy för bryggor på kommunal mark (2013-11-26, Bilaga 2), ligger det område 
du påtalar på Sandbäcksgatan inom policyns gröna zon, vilket innebär att där ” får bara finnas mindre bryggor för 
tillfälligt bruk av typen gästplatser och angöringsmöjligheter. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas”. Någon/
några vistelsebryggor skulle därmed kunna finnas där.  Ett nytt planuppdrag krävs dock för detta område.

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 24 
november 2020 av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin.
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Ossman Sharif, 054 540 45 48 
Ossman.sharif@karlstad.se 

 

Informationsmöte- minnesanteckningar 
Planprogram för bryggor i Klarälven  
  
Datum 25 augusti 2020 
Plats Samhällsbyggnadshuset, lokal Laxen 

Närvarande 
Ingrid Näsström, förvaltningsdirektör på Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör på Teknik- och fastighetsförvaltningen 
(TFF) 
Marianne Fröding, samordnare för båt och bad, avdelningen för offentlig utemiljö 
på TFF 
Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt på SBF   
Karolina Norlin, stadsbyggnadsplanerare på SBF 
Ca 40 personer via Temas  

Presentation 
Karolina hälsade välkomna och presenterade deltagande från Karlstads kommun 

• Dagordningen och kort genomgång av bakgrunden till planprogrammet 

• Information om processens 2 faser (samråd och godkännande) 

• Programmet är på samråd under tiden 8 juli – 4 sep 2020 och beräknas att 
kunna godkännas i slutet av 2020 

• Karolina visade en översiktlig karta och gick igenom programmets 
innebörd 

• Nästa skede är godkännande, då fattas stadsbyggnadsnämnden ett beslut 
om godkännande planprogrammet 

• Godkännande beslut kommer att ligga till grund till detaljplanarbete. 



 

 

 

Frågeställningar  
NN = Frågeställare, KK= Karlstad Kommun 
 
NN - Hur ser kommunens uppdraget ut till SWECO? Vi menar om kommunen 
gett uppdrag till SWECO att utreda etablering för 20 st. båtplats eller SWECO 
kom fram till att det finns möjligheter för 20 båtplatser? 

KK: SWECO:s undersökning visade sig att utifrån geotekniska förhållanden 
är det möjligt att etablera ca 20 st. båtbryggor i det aktuella området. Vi tittar 
även på andra frågor såsom tillgänglighet, stadsbild mm. 
 

NN – Det finns ett stort behov av båtplatser men planprogrammet föreslår för få 
platser 20-40 platser, men det borde vara 50 - 70 båtplatser.Vi undrar om 
kommunen har undersökte hur behoven för området ser ut?  

KK: Antal förslagna båtplatser enligt planprogrammet utgick från bl.a. 
områdets förutsättning så som geotekniska förhållanden (rasrisk, stabilitet 
och sättning), kulturmiljö, stadsbil, fritidsliv osv. Kommunen menar att 
områdets förutsättning avgör hur många båtbryggor ska tillåtas.   
 

NN – Hur tilldelning av båtplatserna kommer att se ut? 
KK: Man ska ställa sig i kommunens båtkö.    
 

NN – Vi som bor i stadsdelen Romstad har sedan 2018 en överenskommelse med 
kommunens politiker om att vi kommer att få båtplats längs älven. Hur behandlar 
programmet denna överenskommelse? 

KK: Utgångspunkten för programmet enligt PBL är en prövning av 
markanvändning. Oavsett var och hur båtbryggor bebyggas, prövas sådana 
förändringar enligt plan- och bygglagen genom krav på avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen, och att enskilda intressen ges möjlighet till 
insyn och påverkan på planen. PBL:s krav på planering och utformning av 
byggnader är vägledande för hur ett område (mark och vatten) med 
tillhörande infrastruktur kan komma att planeras och bebyggas. Kommunen 
menar att en sammanvägning mellan olika intressen i en samlad bedömning 
kommer att göras under detaljplanarbetet, först och främst innan planen tas 
upp för antagande. Sammanfattningsvis är planarbete en prövning om en 
åtgärd (i det fallet handlar om brygganläggning) är lämpligt på en viss plats. 
I övrigt behandlar detta program dock inte tilldelning av båtplatser. 
Bara för att man tidigare byggt en brygga utan tillstånd från markägaren och 
i strid med gällande detaljplan så berättigar det inte till att man får förtur till 
eventuella brygganläggningar som uppförs på ett korrekt sätt. 

 
NN -Vem kommer bygga ut båtbryggorna?   

KK: Det är en fråga som inte behandlas av detta program utan det är en 
projekteringsfråga som behandlas i senare skede. 



 

 

 

 
NN – Hur uppdraget ser ut? Vad är kommunens ambition? Hur många båtbryggor 
vill kommunen tillåta på den här platsen? 

KK: Syfte med detta program är att i tidigt skede undersöka och pröva 
möjligheterna att åstadkomma båtbryggor som ska vara förenliga med 
berörda lagstiftningen alltså plan- och bygglagen och miljöbalken. Antal 
båtbryggor är en detaljplanefråga som kommer att ske efter att 
planprogrammet godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Kommunen vill 
tydliggöra att planprogrammet är ett beslutsunderlag till detaljplanearbete 
och det är detaljplanen som avgör hur många båtbryggor och 
brygganläggningar som är möjliga att byggas inom programområdet. 
 

NN – Vi önskar att kommunen bygger snygga och finna bryggor som kan bidra till 
att stranden blir mer attraktiv och levande. Hur tänker kommunen med parkering 
för alla som får båtplatser här? Finns det några idéer hur Romstadsvägen kommer 
omgestaltas eller byggas ut?  

KK: Kommunens förslag grundar sig på att båtbryggan ska vara allmän 
tillgänglig, alltså bryggor för fritidsbehov dock ej som badbryggor. 
Kommunens ambition är att närboende i första hand får båtplats så att 
trafiken till och från tilltänkta brygganläggningar kan minimeras. När det 
gäller omgestaltning av Romstadsvägen vill kommunen förtydliga att 
omgestaltning behöver tillräckligt utrymme så att vägen kan fungera för 
olika trafikslag så som bil, cykel och kollektivtrafik.   
 

NN – Vi anser att behovet av båtplatser i området ska utredas vidare! Man bör inte 
låsa fast antalet i det skede alltså i programskede.  

KK: Exakta antal båtbryggor som kan vara möjligt längs älven är en 
detaljplanfråga som kommer att ses över i nästa skede när detaljplanearbete 
dras igång. 
 

NN – Hur ser tidplanen ut?   
KK: Kommunen siktar på ett antagandebeslut för detaljplan i slutet av 2021 
eller tidigt 2022. Om antagandebeslutet inte överklagas och vinner laga kraft 
kan bygglov och ev. vattendom dras direkt igång. Detta innebär om allt går 
bra skulle man kunna se båtbryggor på plats tidigast 2023. Detta är en 
preliminär tidplan som kan påverkas av olika omständigheter. 
 

NN - Kan det tillåtas att badmöjligheter finns längs bryggor?  
KK: Det kommer att finnas informationsskyltar som avråder badmöjligheter. 
Det kommer endast finnas räddningstiger i anslutning till bryggor. 
 
 

 



 

 

 

NN - Ska bryggorna vara allmän tillgängliga?  
KK: Ja. bryggor ska var tillgängliga för allmänheten alltså för fritidsliv dock 
ej som badbryggor. 
 

NN – Hur ser trafiksituationen ut när bryggor blir allmän tillgängliga?  
KK: Tanken är att allmänheten kan vistas på bryggor dock ej som 
badbryggor varför det bedöms att trafiken inte utökas dramatisk. Det kan 
också noteras att boende i närområdet i första hand förmodas vara de som 
kommer utnyttja bryggorna. 
 

NN – Hur löste kommunen tillgänglighetsfrågan för båtbryggor längs Kartberget.  
KK: Det är inte kommunens bryggor utan det byggdes i samband med 
bostadsprojekt Kartberget. 
 

NN – När sker tilldelning av båtplatser? Kommer kommunen bygga bryggorna 
och tilldela till föreningar?  

KK: Frågan är inte en planfråga utan det är en projekteringsfråga som inte 
hanteras här i samband med det planprogrammet. 
 

NN – Stämmer det att kommunen endast planerar 20 st båtplatser och sedan de går 
till kommunen båtkö?  

KK: Nej antalet stämmer inte. 
 

NN - Hur kommer tilldelning av båtplatserna att se ut? 
KK: En separat båtkö för tillkommande båtbryggor kommer att bildas. 
Kommunen kommer att gå ut med information om båtplatser när 
brygganläggningar är färdigbyggda. Det är viktigt att man ställer sig i 
kommunens båtkö. 
 

NN - När får vi som boende i området information om båtplatserna? 
KK: När bygglov och vattendom beviljas. Detta innebär att kommunen kan 
dra igång byggnation så fort planen vinner laga kraft och bygglov är beviljat. 
 

NN – Vi önskar att strandkanten får en fin och attraktiv miljö?  
KK: Det är också kommunens ambition och programmets intention. 

 
 
 



 

 

 

Mötet avslutas. Karolina tackar alla. Vi uppskattar att ni tagit er tid och engagerar 
er.  

Antecknat av  
Ossman Sharif  
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Minnesanteckningar, 2020-08-28 
 
 

 

Samrådsmöte angående planprogram för 
brygganläggningar i Klarälven längs Romstad 
och Sommarro 
  
Datum 2020-08-27 
Plats via Teams (från Samhällsbyggnadshuset) 
Deltagare Karolina Norlin (SBF) 

Marianne Fröding (TFF) 
Ingrid Näsström (SBF) 
Per-Anders Bergman (TFF) 
Carola Kvick (TFF) 
Sofia Anesäter-Olsson (SBF) 
 
Cirka 23 personer deltog i mötet via Teamslänk 
 
SBF- Stadsbyggnadsförvaltningen 
TFF- Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

Mötet inleds 
Karolina hälsar välkomna och presenterar deltagare från Karlstads kommun.  
Därefter följer en information om planprogramförslaget.  

• Dagordningen och kort genomgång av bakgrunden till planprogrammet 

• Information om processens 2 faser (samråd och godkännande) 

• Programmet är på samråd under tiden 8 juli – 4 sep 2020 och beräknas 
att kunna godkännas i slutet av 2020 

• Karolina visade en översiktlig karta och gick igenom programmets 
innebörd 

• Nästa skede är godkännande, då fattas stadsbyggnadsnämnden ett 
beslut om godkännande planprogrammet 

• Godkännande beslut kommer att ligga till grund till detaljplanarbete. 
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Frågor och synpunkter 
Ångbåtsbryggan används flitigt för bad och vistelse och intresset har ökar 
ytterligare sedan kommunen tog över skötseln av bryggan. I programmet kallas 
bryggor som används för bad enbart för vistelsebryggor. Vad innebär det?  
Svar: Älvstränderna är en del av Karlstads hamn. Formellt sett är det inte 
tillåtet att bada inom dessa områden. Karlstads kommun kan därför inte 
uppmuntra till bad. Bad sker på individens eget ansvar, bland annat på grund 
av säkerhetsrisken.  
 
Närboende har skött, tagit upp och lagt i ångbåtsbryggan, även efter att 
kommunen tagit över skötseln. Vad händer om bryggan skulle förstöras?  
Svar: När något är sönder på bryggan ska felanmälan göras till kommunen. 
Skötsel sker enligt kommunens standard. Vid önskemål om åtgärder av 
bryggan kan frågeställaren återkomma till Marianne Fröding, men det är viktigt 
att tänka på att det är just önskemål och ej kravlista. 
Att bryggan inte togs upp eller lades i av kommunen var ett misstag, 
kommunen beklagar detta.  
 
Hur många båtplatser planeras i Kartberget? Hur ser tidplanen ut?  
Svar: Detaljplanen för Kartberget har vunnit laga kraft. För att bygga 
småbåtshamnen krävs bygglov och ev. tillstånd från Länsstyrelsen. Karolina 
återkommer angående antal båtplatser. Småbåtshamnen ligger mellan 
Kartberget och Romstad.  
Återkoppling: Det finns inget exakt antal båtplatser som är bestämt i planen. 
Utrymmet som finns för byggrätt skulle kunna inrymma uppåt 25 båtplatser. 
 
Parkeringsplatser tas inte upp i planprogrammet, hur är det tänkt? Båtutflykter 
genererar parkeringsbehov. Frågeställaren tänker speciellt på brygga 13.  
Svar: Intentionen har varit att besökare ska cykla eller gå till bryggorna samt 
att det inte ska tillkomma fler p-platser med anledning av bryggorna. Vi tar 
med oss frågan gällande bilparkeringar i kommande planprocesser 
(planprogram och detaljplan). 
 
Hur ställer sig kommunen till tecknad avsiktsförklaring?  
Svar: Kommunen följer avsiktsförklaringen. Lokaliseringsbedömning (detta 
planprogram) görs enligt Plan- och bygglagen. 
 
Kombinerad båtbrygga och vistelsebrygga (nr 13) - är det en bra idé med 
tanke på säkerhet?  
Svar: Vi tar med oss frågan i den fortsatta planprocessen (planprogram och 
detaljplan).  
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Kösystemet kan innebära att folk kommer att ta bilen för att komma till 
båtplatserna. Det är idag tätt på Älvgatan med badande, cyklister och bilister- 
hur ser ni på trafiksäkerheten? 
Svar: Vi tar med oss frågan i den fortsatta planprocessen (planprogram och 
detaljplan).  
 
Kommunen har tidigare sagt att det inte går att hindra allmänheten från att gå 
ut på bryggorna då det är kommunens mark. Hur kommer det sig att det finns 
grindar på bryggorna i Mariebergsviken t.ex.? 
Svar: Bryggorna i Mariebergsviken lyder under annan lagstiftning enligt regler 
som fanns för 30 år sedan. Länsstyrelsen bevakar frågan och har nekat grindar 
på allmänna bryggor.  
 
Kan det bli fler än 10 båtplatser på brygga nummer 13? 
Svar: Frågan kommer att utredas vidare i detaljplaneskedet. Planprogram är 
mer översiktliga och pekar snarare på lämpliga placeringar.  
 
Planeras det fler båt/vistelsebryggor inom Jakobsberg?  
Svar: Fler bryggor planeras i samband med detaljplan för Jakobsberg. Karolina 
återkommer angående antal.  
Återkoppling: Båtplatser på Jakobsberg vet vi inte i dagsläget. Enligt 
planhandläggaren för Jakobsbergsplanen har antalet platser fått bantas ner och 
nu är det som mest 100 platser i förslaget. Utöver det är det möjligt med 11 
vistelsebryggor utmed älven i granskningsförslaget som snart kommer ut. Två 
”hamnar”/”vattenspeglar” finns kvar i granskningen.  
 
Det är idag trång på bryggorna- varför planeras det inte fler vistelsebryggor 
inom området?  
Svar: I planförslaget har föreslagna brygglägen utgått från geoteknik/stabilitet, 
stadsbild, naturvärden mm. Vi tar med oss frågan och kollar vidare på detta i 
pågående och kommande planprocesser (planprogram och detaljplan). 
 
Brygga 10, 11 och 12 ligger tätt. Varför har 11 blivit en vistelse- och 
båtbrygga? Kan en vistelsebrygga planeras närmare södra Sommarro?  
Svar: Vi tar med oss frågan i den fortsatta planprocessen (planprogram och 
detaljplan).  
 
Papperskorgar och cykelställ saknas idag, hur tänker ni kring det i 
planprogrammet?  
Svar: Avdelningen för offentlig utemiljö förvaltar och placerar ut 
papperskorgar och cykelställ, det går bra att inkomma med förslag till dem.   
Vi tar med oss frågan gällande cykelparkeringar i kommande 
detaljplaneprocess.  
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Positivt med busshållplats vid ångbåtsbryggan, fungerar även som farthinder.  
 
Hur ställer sig kommunen till badstegar, kan dessa försvinna? 
Svar: Med anledning av att kommunen inte kan uppmuntra till bad (se tidigare 
svar) så kommer badstegarna att bytas ut till räddningsstegar. Kommunen är 
skyldig att tillhandahålla räddningsstegar samt livbojar på kommunala bryggor.  
 
Det föreslås för få båtplatser utifrån det intresse som finns.  
Svar: Vi har fått mycket synpunkter angående detta i samrådet för 
planprogrammet. Vi tar med oss frågan i den fortsatta planprocessen 
(planprogram och detaljplan).  
 
Hur blir det med vassröjning framledes?  
Svar: Att röja vass för att öppna upp mot vattnet är planerat, all vass kommer 
inte att tas bort. Kommunen har inte haft möjlighet att göra detta tidigare med 
anledning av bland annat fågellivet.  
 
Vilken typ av brygga föreslås den gamla bryggan för båtbussen bli? 
Svar: Vi tar med oss frågan i den fortsatta planprocessen (planprogram och 
detaljplan).  
 
Hur kommer tilldelning av båtplatser att ske?  
Svar: Tilldelning kommer att ske enligt kösystem. Det finns en specifik kö för 
varje småbåtshamn och alla i kommunen har rätt att ställa sig i valfri kö.  
 
Hur ser tidplanen ut? 
Svar: Tidplanen för godkännande av planprogrammet samt för kommande 
detaljplan/er i dagsläget osäker.  
Att ta fram en detaljplan tar cirka 1-1,5 år. Detaljplan bedöms kunna vara klar 
tidigast sommaren 2022. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft ska 
bygglov samt erforderliga tillstånd till och därefter kan byggnation ske. 
Bryggorna kan därmed vara tillgängliga tidigast under sommaren 2022-23. 
 
Olovliga bryggor som togs bort på kommunens begäran har ersatts av andra 
båtar. Vad gör ni åt det? 
Svar: Att ta bort någons båt enligt gällande lagstiftning är en kostsam och 
komplicerad process, vilket leder till att kommunen har litet manöverutrymme i 
denna fråga.  
 
Planeras cykelväg längs Älvgatan?  
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Svar: Cyklister cyklar idag i blandtrafik längs med Älvgatan. Det är en trång 
sektion mellan fastighetsgräns och trädallén, vilket medför begräsningar. 
Kommunen utreder frågan och ser över olika lösningsalternativ. I dagsläget är 
inget beslutat. 
 
Kommer Kartbergsbron innebära mer trafik på gatorna i Sommarro? 
Svar: Nej, det finns ingen planerad förbindelse mellan Kartbergsbron och 
Sommarro.  
 
Det finns rester kvar från brygga som togs bort, vilket innebär säkerhetsrisk.  
Svar: Kommunen har vid flera tillfällen försökt att ta bort dessa rester, men på 
grund av starka strömmar så har det inte varit möjligt ännu.  
 
Varför var det bråttom med att ta bort bryggor?  
Svar: Det fanns ett politiskt uppdrag att ta bort bryggorna.  
 
Kan parkering samutnyttjas med sjukhuset? Finns exempel på Orrholmen, 
Rosenborgsallén där samutnyttjande av parkering sker. 
Svar: Vi tar med oss frågan i kommande planprocess (planprogram och 
detaljplan/er).  
 
Hur kommer det sig att boende på Romstad fortfarande har rätt att nyttja 
marken närmast vattnet?  
Svar: Det finns avtal med kommunen som nu har sagts upp.  
 
Tack för alla kloka synpunkter. Vi uppskattar att ni tagit er tid och engagerar 
er. Planprogrammet är ute på samråd till och med den 4 september. Tänk på att 
det är viktigt att även lämna in skriftliga synpunkter.  
När planprogrammet har godkänts kommer detaljplan/er tas fram. I 
detaljplaneprocessen ges ytterligare tillfälle till att inkomma med synpunkter.   
 
 

Antecknat av Sofia Anesäter Olsson 
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