
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
för Stadsdelsvision för Viken 

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrå-
det samt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av stadsdelsvisionen med anledning 
av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Stadsdelsvisionen för Viken avses utgöra ett översiktligt program för utvecklingen av stadsdelen. 
Tyngdpunkten ligger kring utvecklingen av övergripande samband och hur olika funktioner ska
fungera i stadsdelen. Stadsdelsvisionen utgör inte ett program enligt plan- och bygglagen 5 kap 
10-11 §, utan ett kommunalt planeringsunderlag. I visionen avses allmänna intressen vägas mot 
enskilda för att nå en god helhetslösning och visionen kommer att ligga till grund för stadsutveck-
lingsprojekt, detaljplaner etc.

Berörda myndigheter och organisation har under perioden 18 april till 24 maj 2019 haft möjlighet 
lämna synpunkter på visionsförslaget. Även allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter och 
har informeras om förslaget genom annons i lokaltidningarna och informationsskyltar inom det 
beröra området. Visionsförslaget har funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i 
bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. Syftet med samrådet har varit att 
få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
26 st yttranden inkom under samrådet, varav 18 var från privatpersoner och övriga 7 från remiss-
instanser, föreningar och intresseorganisationer. Yttrandena handlar i huvudsak om oro för bilens 
framkomlighet, oro för gåendes framkomlighet och säkerhet och oro för ökat buller och försämrad 
luft.

Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningens ställningsta-
gande eller kommentar till dessa (kursiv stil). 

Inför godkännande av stadsdelsvisionen har följande ändringar/tillägg gjorts:
- Omfördelningen av trafik från Hamngatan till Vikenförbindelsen har analyserats vidare och flera 
av de föreslagna trafikåtgärderna har berbetats utifrån senaste trafikanalysen.
- MKN Vatten har utretts vidare och dagvattenreningsåtgärder har tillkommit på Jungmansgatan.
- En skyfallsutredning har gjorts och visionen har kompletterats med en rekommenderad hantering 
av skyfall.

Inför godkännande har även ett flertal förtydliganden gjorts med anledning av inkomna synpunkter. 
Ett antal mindre uppdateringar och redaktionella ändringar har också gjorts.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsdelsvisionen har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att visionen kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Dnr SBN 2018-58
2021-09-03



2

INKOMNA YTTRANDEN

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen i Värmlands län
Övergripande synpunkter
Vision, mål och riktlinjer
De fysiska förutsättningarna i området beskrivs i visionen och bl.a. har en stadsbildsanalys, för att 
hitta både kvalitéer och brister i stadsstrukturen, utförts. Visionen ställer samman befintliga plane-
ringsunderlag samt information kring pågående projekt vilket är nödvändigt för att kunna samman-
ställa och förstå områdets förutsättningar.

Kommunen har identifierat problematiken kring dagvatten och skyfall i området och sett möjlig-
het att förbättra situationen. Visionen tar vidare höjd för ett översvämningsskydd som vid höga 
vattennivåer från Vänern ska säkra inryckningsvägen till centralsjukhuset. Skyddet ingår i projektet 
Vikenför-bindelsen och kommer att ha positiv inverkan på delar av bebyggelsen i stadsdelen Viken.

Tonvikten i visionen ligger på Vikenförbindelsen och dagvattenhantering. Länsstyrelsen uppmärk-
sammar att visionsdokumentet skiljer sig marginellt mellan kapitlen bakgrund och förslag. Visionen 
har enligt Länsstyrelsen kapacitet att förtydligas och konkretiseras och förslag vässas ytterligare för
att utgöra ett stabilt stöd och vägledning i kommande detaljplanering.

Övriga synpunkter
Grönstruktur/natur
En SWOT-analys har pekat på att tillgången till grönska och vatten anses vara stadsdelens största 
styrkor. Detta resulterar bland annat i att kommunen i förslagen till förtätningsmöjligheter undantar 
Stadsträdgården och Wennbergsparken i sin helhet och dessutom identifierar förbättringsmöjlighe-
ter vid utformning av möte mellan privat och offentlig mark. Visionen beskriver att målet om att 
alla boende ska ha ett mindre grönområde inom 100 meter inte nås i alla delar av Viken. I detta
sammanhang nämns fickparker som ett exempel på lösning. Länsstyrelsen konstaterar att visionen 
håller flera generella lösningar och idéer och ser möjlighet att i visionen ta upp mer konkreta förslag 
på platser där dessa lösningar kan och behöver implementeras. Länsstyrelsen ser positivt på ställ-
ningstagandet att befintliga träd ska behållas och gynnas i så stor utsträckning som möjligt och ser 
goda förutsättningar att i visionen ännu mer lyfta trädmiljöer som gynnar stadsklimatet och som 
ökar människors möjlighet till utevistelse i samband med till exempel värmeböljor. Kommunen 
nämner i visonen att ädellövträd och de arter som är beroende av dessa är intressanta i området och
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att se över möjligheterna att stärka sådana värden i stadsmil-
jön så att befintliga naturvärden knutna till sådant träd kan stärkas. En trädvårdsplan för framtida 
prioriteringar kan vara bra redskap för fortsatt planering i området. Kommunen nämner också att 
växter kan väljas så att till exempel pollinatörer gynnas. I det sammanhanget kan möjligheten att 
sköta marker med mer slåtterliknande metoder för traditionell gräsklippning ses över.

Trafik /buller/luftkvalité
Det är enligt Länsstyrelsen positivt att kommunen lyfter vikten av att ökning av kapaciteten på 
Jungmansgatan, Sjömansgatan, Packhusgatan och Tullhusgatan inte ska resultera i skapande av nya 
barriärer i staden. Transportstråket Vikenförbindelsen gestaltas och prioriteras för andra transport-
medel än bil. Det är en god förutsättning för att hantera framtida transportbehov med en mindre 
andel personbilstrafik. Flera andra större förändringar av stadens vägnät, i synnerhet Hamngatan, 
kommer dock att kanalisera en stor del av befintlig trafik till Vikenförbindelsen. Länsstyrelsen befa-
rar att antalet bilar i detta vägavsnitt, alla ansträngningar till trots, kommer att öka och leda till ökat 
buller, försämrad luftkvalitet och ökad trängsel i området.
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Visionen redovisar en samling fakta kring buller. Parallellt redovisas övergripande vision kring för-
tätningsmöjligheterna, grönytor och gatustruktur. Länsstyrelsen saknar i sammanhanget en vision 
för hur buller ska hanteras, möjligheterna att mildra effekterna av trafikbuller genom en viss
gestaltning och utformning av området. Länsstyrelsen delar Karlstads kommuns bedömning att 
åtgärder krävs längs Packhusgatan för att klara miljökvalitetsmålen för partiklar med storleken
PM10. Gaturummet kommer bli mer slutet jämfört dagsläget vilket tillsammans med höga trafikflö-
den kommer leda till att luftföroreningar ansamlas i gatunivån. Även luftproblematiken vid Löf-
bergsviadukten måste tas med i planeringen för att undvika höga luftföroreningshalter.

Översvämning
Översvämningsproblematiken i Viken är väl beskriven. Karlstads kommun tar upp problematiken 
både vid 200-årsnivå men även vid högsta beräknade nivå. Karlstad kommun utgår inledningsvis 
ifrån det egna planeringsunderlaget ”Översvämningsrisk i Karlstad - Riktlinjer för planering och 
bygglov”, godkänd av kommunfullmäktige den 25 januari 2018.

Länsstyrelsen kommer i det kommande planeringsarbetet dock att utgå ifrån Boverkets riktlinjer 
för översvämning. Kommunen planerar att bygga ett översvämningsskydd för att skydda redan 
befintliga strukturer, i synnerlighet tillfartsvägarna till samhällsviktig verksamhet – Centralsjukhuset 
i Karlstad. Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta vikten av att skyddet tar höjd för högsta beräk-
nade nivå.

Kommunens pågående arbete med en helhetslösning för Tingvallastaden och Vikens skyfallspro-
blematik välkomnas av Länsstyrelsen. Visionen tar upp att större regnmängder föreslås hanteras 
genom ytavrinning till Löfbergsviadukten och pumpning vidare därifrån. Länsstyrelsen förordar att
lösningar som denna föregås av en konsekvens- och sårbarhetsanalys.

Vatten
Kommunen behöver i kommande planarbetet belysa miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten och 
lyfta hur det morfologiska tillståndet i vattenförekomsten kan förbättras i och med en planering för 
skyfalls/dagvattenhantering. Översvämningsskyddet kan vara att betrakta som markavvattning och 
kan komma att kräva tillstånd från Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. Vattenparken/
bryggan inklusive utfyllnad kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen ser fram emot ett gott samarbete med kommunen i förverkligande av Stadsdelvisio-
nen.

Kommentar:
Kommunens ställningstagande är att de förändrade trafikflödena inte innebär behov av bulleråtgärder. Men detta 
kan följas upp och åtgärder i form av t.ex. fönsterbyten och hastighetsdämpning kan då vara aktuellt.

Boverkets tillsynsvägledning gällande översvämning utgör inte ett allmänt råd. Det finns inga riktvärden eller rekom-
mendationer från någon nationell myndighet för vad som utgör en acceptabel risk för översvämning i den fysiska 
planeringen. De regionala eller lokala riktlinjer för hur översvämningsfrågor bör hanteras i den fysiska planeringen 
bör därför fortsatt gälla.

Beräknad högsta nivå är beräknad nivå vid en händelse med återskomsttid mer än 10 000 år. Sannolikheten att 
en sådan översvämning ska inträffa är mycket liten (ca 2 % under en 100-årsperiod). Att då dessutom lägga till 
effekten av extrem sydlig vind innebär att sannolikheten för en sådan kombinerad händelse är så liten att den inte 
bör läggas till grund för skyddsåtgärder. Karlstads kommun har därför valt att framtida beräknad högsta vattennivå 
i Vänern utan tillägg för vinduppstuvning ska utgöra grund för planering av åtgärder för samhällsviktig verksamhet. 
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Med dagens kunskapsläge motsvarar det för Vänern nivån +46,77. Detta i enlighet med kommunens översväm-
ningsriktlinjer. Översvämningsskyddet utformas för att klara nivån +46,77.

Gällande konsekvens- och sårbarhetsanalys för ytavrinning till Löfbergsviadukten vid skyfall så har en sådan gjorts 
och redovisas i Dagvattenutredning Tingvallastaden, WSP, 2018-04-13. Då alternativa förbifarter finns (Klara-
borgsviadukten m.fl.) har konsekvensen av en översvämning bedömts som liten. Sannolikheten för att det inträffar 
är idag hög. Efter de föreslagna åtgärderna kommer upp till 30-årsregn hanteras via ledningar. Regn med längre 
åtekomsttider än 30 år kommer däremot behöva ledas ner i tunneln. Då tunneln beräknas översvämmas mer sällan 
än vart trettionde år och konsekvensen är liten har det bedömt acceptabelt. Med de föreslagna pumparna kan tunneln 
vara torr igen inom 2,5 timme. En alternativ lösning hade inneburit att annlägga ett mycket stort magasin, troligtvis 
på icke kommunal mark, vilket skulle användas mer sällan än var 30:e år, vilket inte bedöms samhällsekonomiskt 
försvarbart. Visionen kompletteras med ett förtydliganade om detta.

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat förslag till vision som syftar till att skapa en stadsmässig
gatuutformning med plats för kollektivtrafik och gång- och cykel samtidigt som man ökar kapacitet 
i gatusystemet i Viken. I visionen beskrivs också hur kommunen vill utveckla gröna områden samt
skapa översvämningsskydd och möjliggöra för förtätning i vissa delar. Stadsdelsvisionen berör inte 
någon del av statligt vägnät direkt men kan påverka främst E 18 och väg 236 genom förändrade 
trafikflöden och trafikutveckling. Området anknyter däremot till Värmlandsbanan och berör de 
utvecklingsprojekt som pågår och planeras här.

Resecentrum
I frågan om resecentrum och de kapacitets och utvecklingsprojekt som pågår rörande Värm-
landsbanan och Karlstad C finns en fortlöpande dialog och samverkan mellan Karlstad kommun, 
Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen. Se också Trafikverkets yttrande över detaljplan 
Resecentrum inom Tingvallastaden (TRV 2018/125341, 2018-12-17) som redovisar Trafikverkets 
vidareutvecklade synpunkter avseende en rad frågor som berör Värmlandsbanan.

Buller
För bostadsbyggnader gäller förordning om trafikbuller (SFS 2015:216) och i samband med plan-
läggning bör en bullerberäkning baseras på prognosår 2040. Trafikverket ska enligt de transport-
politiska målen och Trafikverkets instruktion bidra till det nationella miljömålet en ”God bebyggd 
miljö”. Det innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö och att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett bulleranpassat 
sätt. Trafikverkets tolkning av miljömålet är att en ur bullersynpunkt hälsosam miljö inte enbart 
kan uttryckas utifrån förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader och de riktvär-
den som anges i den. Planering för en hälsosam miljö kan enligt Trafikverket vara mer än att klara 
angivna riktvärden och bör grundas på att den totala boende- och livsmiljön är hälsosam och utgör 
en långsiktigt hållbar miljö. Framtida kapacitetsförbättringar på Värmlandsbanan kan leda till ökad 
trafikering. Inom ramen för pågående järnvägsprojekt åtgärdas ett flertal fastigheter med bullerredu-
cerande åtgärder. Fortsatt planering behöver därför lägga vikt vid förutsättningarna för ytterligare 
bostäder/bebyggelse nära järnvägen och Trafikverket önskar en tydligare redogörelse för bedöm-
ningarna om behov av bullerreducerande åtgärder.

Vibrationer
Vid bostadsbebyggelse bör man också klara riktvärden för vibrationer (TDOK 2014:1021). Tra-
fikverket tillämpar riktvärde för miljökvalitet för vibrationer som innebär att 0,4 mm/s vägd RMS 
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inte ska överskridas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler, dvs utrymmen där männ-
iskor vistas stadigvarande.

Dagvatten
För att hantera dagvatten och skyfall i centrala Karlstad föreslås att vatten leds i nya kulvertar som 
går under järnvägen både i höjd med Wennbergsparken och vid godsmagasinet. Frågan om dag-
vattenhantering och nya kulvertar hanteras samband med projektet Laxå – Arvika, ökad kapacitet
på Värmlandsbanan, delobjekt Karlstad C, genom medfinansieringsavtal för Vikenpassagen 

Risker
Alla järnvägar i Sverige får användas för transport av farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska där-
med beaktas för exploatering enligt de rekommendationer länsstyrelsen Värmland anger. Trafikver-
ket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder inte är godtagbara inom vår 
fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. Riktlinjen är att inom ett av-
stånd av 30 meter från järnvägen bör ingen ny bebyggelse tillåtas. Detta är ett sammanvägt avstånd 
som ger utrymme för järnvägens framtida utvecklingsbehov samt underhållsåtgärder och eventuella 
räddningsinsatser vid en olycka.

Trafik
Stadsdelsvisionen tar utgångspunkt i att biltrafiksystemet måste vara i balans med omgivningen där
attraktiva livsmiljöer är utgångspunkten. Visionen anger också att flera åtgärder som föreslås i kom-
munens handlingsprogram Trafikplan Karlstad berör Viken, däribland snabbusstråket. Visionen 
beskriver utmaningen i att både öka kapacitet för biltrafik längs Vikenförbindelsen bla i korsnings-
punkterna samt framkomlighet för kollektivtrafik och samtidigt skapa en god miljö för gående och 
cyklister där gatumiljön inte utgör barriärer. Ambitionen är därför att skapa generösa utrymmen i 
gaturummet och säkerställa säkra passager samtidigt som man uppnår en god framkomlighet för 
biltrafik. Visionen tydliggör att gatornas utformning ska balanseras så att samtliga trafikslag har 
en god framkomlighet genom Viken. Trafikverket noterar här också att hållbara transportsätt ges 
företräde framför biltrafik i de fall en prioritering behöver göras. Trafikverket delar synen att stads-
utveckling och trafik/infrastrukturutveckling bör balanseras och betonar att denna planering i möjli-
gaste mån koordineras för bästa möjliga synergieffekter. En simulering med Karlstad kommuns 
Trafikmodell som grund anger att föreslagen trafikutformning av Vikenförbindelsen och Resecen-
trum fungerar för dagens trafikmängd. Visionen behöver tydligare ha en framtidsprognos 2040 som 
utgångspunkt och visa effekter av stadsutvecklingen och föreslagna åtgärder i ett framtidsperspektiv.

Åtgärdsbehov
Åtgärdsvalsstudien ”E 18 genom Karlstad” pågår och visar på behov av åtgärder för att klara Karl-
stadsstadsutveckling men också allmän trafiktillväxt och trafiksäkerhetsmål etc. Studien kommer att
generera ett flertal olika förslag till åtgärder inom hela fyrstegsskalan. Sannolikt kommer åtgärds-
förslag som indirekt berör området i Viken behöva samordnas med fortsatt fysisk planering och ge 
input till kommande planeringsprocesser för att kunna uppnå en balans mellan trafikplanering och 
stadsutvecklingsplanering. ÅVS-resultaten är därför viktiga att beakta.

Sammantagen bedömning
Trafikverket konstaterar att många övergripande frågeställningar beskrivs i stadsdelsvision Viken 
som också anger strategiska målsättningar och ställningstaganden vilket ger en bra utgångspunkt för
kommunens fortsatta planering. 

Övrigt
För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplanering-
en” på Trafikverkets hemsida
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− www.trafikverket.se/samhallsplanering
− https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-närstatlig-
anläggning-kan-påverkas

Kommentar:
Kommunens ställningstagande är att de förändrade trafikflödena inte innebär behov av bulleråtgärder. Men detta 
kan följas upp och åtgärder i form av t.ex. fönsterbyten och hastighetsdämpning kan då vara aktuellt. 

Gällande både buller och trafik görs förtydligande om framtidsprognosen och målbilden för 2040. 

Riskfrågorna hanteras inom ramen för detaljplanen för resecentrum.

Kommunala remissinstanser

Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på den presenterade stadsdelsvisionen för Viken i 
Karlstad. Lösningen för trafiksituationen längsmed Sjömansgatan och Jungmansgatan med bre-
dare ytor för gångare och cyklister är mycket positivt. Likaså tankarna med att stärka stråken i både 
nord-sydlig som öst-västlig riktning. Även tankarna på att stärka stråket från Mariebergsskogen via 
Vikentunneln måste ses som positivt för området. 

Om man sedan tittar på de södra delarna av området ser lösningen med en dagvattenpark med 
stigar och spänger i norra delarna av Mariebergsviken intressant ut. Det kan bli en trevlig lösning 
för de som promenerar i området och en ny entré mot vattnet skapas. Framförallt vintertid kan en 
sådan entré bli populär. 

Som helhet ser planen väl genomarbetad ut med intressanta lösningar även då det är ont om mark 
att arbeta med. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen egen verksamhet i området, men ser ändå fram mot att 
delta och bidra i det fortsatta visionsarbetet och framtida planarbetet.

Kommentar:

-

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen anser att den föreslagna visionen för Vikens utveckling utifrån ett hållbarhets-
perspektiv är mycket positiv 

Mobility Management  
Cykel  
1 visionen för Viken planeras för flera offentliga platser i form av parker och torg där människor 
kan mötas och där byte mellan olika trafikslag sker. För att främja användandet av cykel bör det 
finnas gott om lättillgängliga cykelparkeringsmöjligheter i anslutning till dessa. Behov, utformning 
och placering av cykelparkeringar bör utredas samtidigt med arbetet med Resecentrum. Det bör t.ex 
i anslutning till angöringsplatser för Resecentrum planeras för lånecykelsystem samt en långtidspar-
kering med högre standard (möjlighet till ramlåsning, väderskydd, inlåsning, övervakning.
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Buss  
I detaljplanen för Resecentrum inom Tingvallastaden (november 2018) anges att på sikt kan även 
Trädgårdsgatan, på södra sidan av järnvägen, användas för på- och avstigning av turistbussar samt 
för ersättningsbussar och fjärrbussar. Det är i detta fall viktigt att planera för möjligheten till någon 
form av vänthall som bör placeras med god uppsikt över hållplatser och ha väl synlig trafikinforma-
tion. En uppgång direkt till väntrum, alternativt hållplats, från Vikentunneln bör därför utredas för 
att möjliggöra att ta sig torrskodd mellan olika trafikslag. 

Buller  
Bullersituationen kommer att försämras något längs Jungmans gatan och det är viktigt att planera 
så att störningarna blir så små som möjligt. Miljöförvaltningen vill trycka extra på att det kan krävas 
ytterligare utredning av hur boende i den äldre bebyggelsen kan påverkas samt åtgärder som kan 
komma att krävas för att minska olägenheter med buller. 

Avfall  
Då återvinningsstationen vid Trädgårdsgatan tas bott vid byggandet av resecentrum och då det är 
stor brist på återvinningsstationer i hela Tingvallastaden samt Viken, Kvarnberget och Sommaro 
bör platser för återvinningsstationer ingå i den kommande utvecklingen av stadsdelen, gärna i an-
slutning till platser som är en målpunkt, t.ex PeKås. 

Eftersom visionen är att utveckla fler promenadstråk, mötesplatser vid torg och parker i stadsdelen 
bör det också finnas gott om papperskorgar, gärna med källsorteringsmöjligheter i anslutning till 
dessa. För att undvika nedskräpning samt onödiga plastförpackningar bör det finnas goda möjlighe-
ter att fylla på vattenflaskor i anslutning till Resecentrums entreer mot Viken. 

De nya byggnader som planeras bör utformas med flexibla bottenvåningar för att kunna vara en del 
av framtidens cirkulära lösningar. 

Energi och klimat  
Visionen innebär möjlighet för ett fåtal nya byggnader, en vid korsningen Vikengatan-Klaraborgs-
gatan samt några där godsmagasinet idag är placerat. Det är viktigt att de byggs energieffektivt och 
att de förses med, eller planeras för solkraft. Det är samtidigt ett bra sätt att visa upp Karlstad som 
en framåt och hållbar stad. För att minska klimatpåverkan och främja miljövänligt och förnybart 
material i byggandet är trä eller andra miljövänliga material att föredra framför betong. 

Dagvatten  
Miljöförvaltningen anser att det är bra att det planeras för omhändertagande av dagvattnet i fördröj-
ningsdammar i Mariebergsviken

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att cykelparkeringsbehovet behöver utredas vidare i resecentrumprojektet. 
Det är också viktigt att samtliga parter inom projektet har en gemensam syn på cykelparkering när det gäller ambi-
tionsnivå och utrymmesbehov för att lyckas med genomförandet. Även skötsel och ekonomi en viktig fråga. Miljöför-
valtningen bör medverka för att driva frågan framåt.

Synpunkt om vänthall för ersättningsbussar mfl noteras och vidarebefordras till kommunens projektledare för resecen-
trum. I dagsläget planeras enbart väderskydd i ansluting till eventuella framtida hållplatslägen på södra sidan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att bullerfrågan är tillräckligt utredd för närvarande. Den förväntade bullerök-
ningen innebär inga ålägganden om åtgärder. Bullernivåerna bör dock följas upp efter genomförandet. 

Synpunkter om avfall, klimat och energi noteras.
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Karlstads El & Stadsnät
Här är det viktigt att det inte inkräktar på Karlstads el- och stadsnät fastighet för mottagningssta-
tion. Med fastighetsbeteckning Ställverket 4. 
Utfart norrut från vårt ställverk till Sjömansgatan måste vara tillgänglig.

Kommentar:

Synpunkten noteras.

Övriga remissinstanser
Värmlandsmuseum
Värmlands Museum har tagit del av samrådhandlingen gällande Stadsdelsvision för Viken och ser 
att flera av åtgärderna verkar vara rimliga anpassningar för att möta utvecklingen i intilliggande om-
råden. Att de båda parkerna sparas i sin helhet ser vi som särskilt positivt, liksom att byggnadsmin-
net och att de flesta utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet inte berörs fysiskt. 

När det gäller de två potentiella utvecklingsområdena ser vi att området i Vikens västra del innehål-
ler både byggnader och grönytor som kommer att förvinna. En av byggnaderna är i kulturmiljöpro-
grammet utpekat som särskilt värdefull byggnad med motiveringen: ’’Välbevarat och mycket tidsty-
piskt punkthus från 1962, som med olika fasadmaterial och vertikala fasadaccenter i gavlarna är ett 
bra exempel på det tidiga 60-talets bostadsarkitektur. Byggnaden är en av fyra likadana punkthus på 
Kvarnberget/Viken ritat av Wästlunds arkitektbyrå. Tillsammans bildar de en enhetlig dominans i 
området och, flankerande en av infarterna till stadskärnan, en monumental port till staden. Denna 
samverkn utgör ett högt miljömässigt värde och med en välbevarad helhet har byggnaden ett arki-
tektoniskt och kulturhistoriskt värde.” Vi anser därför att denna byggnad inte bör rivas. 

Ur kulturmiljösynpunkt ställer vi oss också tveksamma till kommunens syn vad gäller framtida 
möjligheter att dela upp kvarteren för att åstakomma allmänt tillgängliga strålk i öst-västlig rikt-
ning. Vi förstår att åtgärden ligger långt fram i tiden, men vill ändå poängtera att byggnaderna som 
kan komma att rivas, har betydelse för förståelsen av 1900-talets planeringsideal och för Vikens 
framväxt. Gårdarna mellan de långa husen utgör också viktiga ytor för de som bor i husen och är 
betydelsefulla grönytor som bidrar positivt till grönstrukturen i området.

Kommentar:
Visionen föreslår inte rivning av punkthuset från 60-talet utan pekar på en möjlighet att komplettera fastigheten 
med ytterligare bebyggelse. En sådan komplettering kräver detaljplaneändring. I et ev kommande detaljplanearbete 
kommer kulturmiljövärdena utredas vidare och beaktas vid planläggningen.

Förståelsen av 1900-talets planeringsideal och för Vikens framväxt behöver vägas mot andra aspekter som det 
tillgängligheten och orienterbarheten i det offentliga rummet vilket formar stadens sociala och ekonomiska grundförut-
sättningar.

Att ha tillgång till bra bostadsgårdar är absolut viktigt och utgör en kvalitet som ska värnas. Det finns vid en 
ombyggnation att stor potential i att förbättra dessa när det gäller t ex avgränsningen mellan privat och offentligt. 
Stora delar av innergårdarna används för markparkering, vilket skulle vara möjligt att hitta en bättre lösning för 
vid ombyggnation.
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Handikappföreningarna Karlstad
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av
stadsdelsvision för Viken.

I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande:
- Detaljutformningen av stråk och korsningar är mycket viktig för orienterbarheten vid olika funk-
tionsvariationer.

Kommentar:

Kommunen noterar synpunkten och kommer samråda med handikappföreningarna i kommande projektering.

Övriga
Studiefrämjandet Örebro Värmland, Sektionen för Natur & Miljö
Vid stadsträdgårdens 150 års jubileum grodde tanken att en stadsodling skulle startas i Stadsträdgår-
den. Resultatet blev 26 stycken odlingslådor där odlingen sker i gemenskap i form av studiecirklar, 
organiserat av Studiefrämjandet. Som studieförbund är Studiefrämjandet partipolitiskt, fackligt 
och religiöst obundet och studiecirklar och annan verksamhet i vår regi bygger på folkbildningens 
pedagogik. Det betyder att vi utgår från de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som våra 
deltagare har.

När staden expanderar och nya bostäder och människor ska ta plats är de gröna blomstrande och 
odlade områdena värdefulla för både människor, flora och fauna. Stadens biologiska mångfald gyn-
nas av de gröna oaserna som är ett viktigt inslag för människors välbefinnande i en tid då männis-
kors ohälsa tenderar att öka. Även besökande i staden kan ta del av det som egentligen är vårt gröna 
kulturarv och grunden i vår existens- att odla vår egen mat.

Genom att kunna erbjuda människor, oavsett bakgrund, en möjlighet att odla och lära mer så tror 
vi att den sociala segregationen kan minska genom att man tillsammans gör det vi som människor 
världen över har gemensamt, odlandet, ätandet och lärandet. Som studieförbund vill vi värna det 
som är vårt profilområde, nämligen natur, djur, miljö och kultur. Vi vill också tillsammans med vår 
stad inspirera människor att mötas och utbyta idéer och erfarenheter. Helt enkelt av en mycket enkel 
anledning- det är roligare att lära sig tillsammans. Kan vi inspirera, entusiasmera och engagera till en 
hållbar utveckling av stadsmiljön, då tror vi också att vi tillsammans med våra deltagare kan bidra till 
att vår stad blir trivsammare att bo i och att besöka.

Som bilaga vill jag delge er några av de tankar som våra odlare vill dela med sig av.

Helt enkelt några ord längs vägen.

Bilaga: Brev från Vikenodlare (15 personer)
Vi är Vikenodlare eller så kallade stadsodlare i Karlstads Stadsträdgård. Vi hörde om ett
ombyggnadsprojekt som kommer ske i Viken. Det är viktigt att skyddet mot översvämningar byggs
och att Centralsjukhusets transportväg behålls opåverkad vid exempelvis skyfall. Även då vill vi göra
våra röster hörda, därmed förmedla att vi gärna vill behålla våra odlingslådor. Vi odlar mat och
planterar blommor som ger glädje åt kommunens befolkning. Vi hoppas att Ni har oss i åtanken vid
omkonstruktionen av Vikenstråken och låter oss finnas samt göra det vi kan bäst, nämligen sprida

lycka genom vår verksamhet och våra grödor.
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Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltingen ser mycket positivt på den stadsodling som finns i Stadsträdgåden i dag och den form den 
bedrivs i. Det finns i dagsläget inga planer som innebär att stadsodlingen inte ska finnas kvar. 

Privatperson 1
Bästa stadsplanerare! Har just läst om er vision för Viken. Jag är själv boende i Viken. Ser ut att bli 
en spännande vision. Jag bävar dock för all genomfartstrafik då det redan idag är hög intensitet i 
rusningstider. Verkar bra med rondeller. Är trafikljus helt uteslutet? Vattenparken i Mariebergsvi-
ken ser spännande ut. Jag promenerar mycket ofta runt Orrholmen och Mariebergsskogen. Många 
boende här gör likadant. Äldre med rullatorer korsar Sjömansgatan för en promenad längs med 
vattnet. Min fråga är om ni i visionen tar hänsyn till och underlättar för gående att passera Sjömans-
gatan ? Där finns två övergångsställen. Men där kan man många gånger få vänta innan man vågar 
korsa gatan.

Kommentar:
Trafikljus i korsningarna har studerats som ett alternativ till rondeller. Rondeller verkar dock vara den lösning som 
har flest fördelar. I korsningen Sjömansgatan-Hööksgatan kan signaler för bussprioritering vara nödvändig på sikt. 

Gällande övergångsställen så är det viktigt att dessa blir bra eftersom det är så många som rör sig här. Vi försöker 
utforma dem breda, generösa och tydliga. Det kommer också behövas en mittrefug att stå på eftersom det nu kommer 
vara tre filer som ska korsas, detta bidrar förhoppningsvis till att gatan upplevs lättare och tryggare att korsa.. 

Det övergångsstället som är signalreglerat idag (mot Orrholmen) kommer vara det även fortsättningsvis eftersom det 
är en skolväg och även för att signaler upplevs tryggare för vissa målgrupper. Övriga övergångsställen kommer inte 
signalregleras eftersom ett oreglerat övergångställe ger den gående företräde, vilket är önskvärt här.

Privatperson 2
Jag läste precis planen för vision viken och tycker i det stora hela att det låter bra, men jag undrar 
vad ”nybyggnation kan ske” innebär vad gäller husen väster om Pekås. Det är rödmarkerat över ett 
stort område där mitt hyreshus ligger och jag vill bara försäkra mig om att man inte har för avsikt 
att riva hus för att bygga nytt? Om så är fallet vill jag veta vad planen är för de som bor här i husen.

Vad gäller cirkulationsplatser och dagvattenpark tycker jag det är en bra plan, eftersom trafikläget
behöver göras något åt. Svara gärna via mail. Tack för att ni tar er tid!

Kommentar:
Det finns inga planer på att riva hyreshuset väster om Pekås. Däremot har vi ett planuppdrag för den fastighet där 
önskemålet från fastighetsägaren är att bygga ytterligare ett hus inom fastigheten. Vi har ställt oss positiva till att 
detta skulle kunna vara möjligt. Det finns dock inget förslag än. När det finns ett förslag kommer vi ta fram ett 
förslag till ny detaljplan och du få ta del av detta och har då också möjlighet att yttra dig på förslaget.

Privatperson 3
Till att börja med, ett mycket bra förslag.
Dock har jag några idéer och synpunkter gällande korsningen med Hööksgatan.

1. Busshållsplatsen för BRT bör flyttas ut på egen bussgata i Mariebergsviken i anslutning till
dagvattenparken.
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· Rakare väg för bussen
· Bussen behöver inte stoppa upp trafikflödet vid Hööksgatan.
· Trafik på Hööksgatan/Sjömansgatan regleras med trafikljus när bussen passerar.
· Kan bli Karlstads snyggaste busshållsplats!

2. Trevägskorsningen med Hööksgatan bör ersättas med en rondell,
Det kommer behövas när Jakobsberg börjar växa.
Samtliga korsningar på föreslagna Vikenpassagen består av antingen rondell, eller förbjuden
vänstersväng.
Om denna korsning byggs som trevägskorsning blir det den svagaste länken i passagen.
Jag ser en stor risk att trafikstockning i denna korsning sänker trafikkapaciteten på hela
vikenpassagen.

3. Tillåt fler flytande bostäder öster om dagvattenparken.
Parkering/Infart (med förbjuden vänstersväng) till de flytande bostäderna bör kunna anläggas på
ytan mellan Sjömansgatan och ställverket.

Kommentar:
Föreslagen sträckning på bussgatan och hållplatsläget behandlas inom ramen för Vikenförbindelsen och är redan 
beslutat. Lösningen på Sjömansgatan skulle kräva ny detaljplan och vattendom vilket skulle innebära en förskjuten 
tidsplan. Trafikljus med prioritering för buss kan komma att bli aktuellt om köer skulle uppstå. 
 
Trevägskorsningen med Hööksgatan har omarbetats och en rondelllösning föreslås nu istället. 

Mariebergsviken och stranden runt viken är ett mycket att attraktivt stadsrum som Stadsbyggnadsförvalyningen 
anser vara olämplig att privatisera med bostäder och parkeringsplatser. Viken och stranden bör istället utvecklats 
som ett allmänt tillgängligt parkstråk.

Privatperson 4 (Boende Muraregatan)
Har tagit del av förslaget om att öka trafiken på Sjömansgatan och bebyggelse i Viken.
Istället för att öka trafiken bör man snarare vidta åtgärder för att minska den. Leden går
förbi bostäder på några meters avstånd. Boendemiljön kommer att försämras med mer avgaser
genom trafik som står still i rusningstrafik. Dålig luft är som alla vet en stor hälsorisk.
Innan man gör något bör man färdigställa leden över gamla flygfältet för trafik österut dvs börja i 
rätt ända.

Bor så att jag ser korsningen i Viken och som jag uppfattar det är det den stora gång och cykeltra-
fiken vid det två övergångsställena som gör att trafiken ofta står still. Ska trafikflödet förbättras bör 
man i så fall bygga en tunnel för gång och cykeltrafik under Sjömansgatan. Gång och cykeltrafiken 
löser man ju inte genom att anlägga en rondell.

Beträffande mer bebyggelse i Viken bör man planera för fler parkeringsplatser. Platserna idag räcker
inte till för befintlig bebyggelse.

Kommentar:
Utgångspunkten i Karlstads kommuns Trafikplanen är att fler ska gå, cykla och åka kollektivt. Biltrafiken ska 
inte öka i samma takt som idag och biltrafiken i centrum (Tingvallastaden) sk minska. Vi behöver minska bil-
trafiken i centrum för att skapa stadskärna med mindre buller, bättre luft och mer plats för stadsliv. Den biltrafik 
som behöver passera förbi centrum ska istället röra sig utanför stadskärnan. På sikt kommer detta ske främst på 



12

den planerade Södra förbindelsen och förhoppningsvis även på en Östra förbindelse. Kommunen jobbar aktivt för 
att få till den Södra förbindelsen, men det är en process som tar tid. Utöver förbindelserna behövs justeringar på t.ex 
Sjömansgatan för att få trafiken att flyta bättre runt centrum. Detta görs redan nu. Det innebär att trafikmängden 
kommer öka i detta gatusnittet, även om åtgärden syftar till att totalt sett dämpa ökningen av biltrafiken och minska 
biltrafiken i centrum. Gällande buller räknar vi med ca 2 dBA högre ljudvolym på Sjömansgatan/Jungmansgatan, 
vilket är på gränsen vad som är möjligt för att uppfatta. Gällande luft visar luftsimuleringar på fortsatt bra värden 
tack vare att det är ett så öppet gaturum. Detta ska följas upp med mätningar. Vi kommer de närmsta åren också 
göra flera satsningar på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor för att ge Karlstadborna bättre förutsättningar 
att välja bort bilen.

Gällande parkeringsplatser ska all ny bebyggelse följa gällande parkeringsnorm. För äldre bebyggelse, som byggts när 
bilinnehavet var betydligt lägre, har inget sådant krav funnits varför det finns färre p-platser är bilar. Kommunala 
gator kan inte tas för givet vara tillgängliga för boendeparkering. Bilägaren ansvarar själv för att ordna långtids-
parkering för sitt fordon. Vid gamla Godsmagasinen planeras nya allmänna p-platser i garage. P-platserna ska i 
huvudsak fungera som långtidsparkering för resenärer (Resecentrum) men kan även användas av allmänheten.

Privatperson 5 (Boende Muraregatan)
Jag funderar på hur de är tänkt att ett ökat trafikflöde ska fungera när det redan idag är stopp i rus-
ningstrafik samt även hur den ökade trafiken pga alla planerade bostäder skall rymmas. Vidare om 
man som fastighetsägare skulle uppleva ett ökat problem med buller då är det rimligen kommunen 
som bär kostnaden för att ev åtgärda detta i fastigheten.? Jag utgår från att man kommer mäta nuva-
rande bullernivåer i kringliggande fastigheter innan ett ev bygge är genomfört samt även efter?

Vidare hur tänker man med redan befintlig problematik kring parkering i området? Ett ev bygge 
måste väl även vara klart innan resecentrum drar igång annars kommer ju hela stan korka igen.
En ytterligare synpunkt är att kommunen per automatik borde skicka ut handlingar per automatik 
till alla som berörs av ev projekt då det är otroligt svårt att annars hålla sig informerad.

Kommentar:
Gatunätet trimmas för att öka kapaciteten till en nivå som bedömts rimlig i det centrala läget. Åtgärderna kommer 
inte innebära att köer helt försvinner i rusningstid, men de minskas till en, som kommunen bedömt, acceptabel nivå. 
Kommunen planerar ytterligara trafikåtgärder i enlighet med kommunens trafikplan. Kommunen jobbar bl.a aktivt 
för att få till den så kallade Södra förbindelsen, som innebär en bro över västra älvgrenen i Ullebergsledens förläng-
ning, en gata genom den nya stadsdelen Jakobsberg och en ny bro till Hammarö, men det är en process som tar tid. 
Vi kommer de närmsta åren också göra flera satsningar på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor för att ge 
Karlstadborna bättre förutsättningar att välja bort bilen.

Gällande buller räknar kommunen med att omfördelningen av trafik innebär ca 2 dBA högre ljudvolym på 
Sjömansgatan/Jungmansgatan, vilket är på gränsen vad som är möjligt för att uppfatta. Detta kan följas upp med 
mätningar/beräkningar om bullernivåerna upplevs som problem. Kommunen kan bli skyldiga att göra åtgärder bero-
ende på när bostadshuset är byggt och hur stor bullerökning är. Åtgärderna kan t.ex vara fönsterbyte eller att sänka 
hastigheten på en viss sträcka.
 
Gällande parkeringsplatser ska all ny bebyggelse följa gällande parkeringsnorm. För äldre bebyggelse, som byggts när 
bilinnehavet var betydligt lägre, har inget sådant krav funnits varför det finns färre p-platser är bilar. Kommunala 
gator kan inte tas för givet vara tillgängliga för boendeparkering. Bilägaren ansvarar själv för att ordna långtids-
parkering för sitt fordon. Vid gamla Godsmagasinen planeras nya allmänna p-platser i garage. P-platserna ska i 
huvudsak fungera som långtidsparkering för resenärer (Resecentrum) men kan även användas av allmänheten.

Ombyggation av gator i Viken avses färdigställas innan ombyggnation av Resecentrum och Hamngatan påbörjas. 
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För program och stadsdelsvisioner som berör ett stort antal människor skickar kommunen inte information per post 
till samtliga berörda då det kräver, som kommunen bedömer det, en orimlig administration. Det är även en svårbe-
dömd avgränsning, vilka som är beröda och ej. Istället har informationen gått ut genom lokaltidningarna, kommu-
nens hemsida och facebook och genom informationsskyltar inom området. Detta har bedömts som det mest effektiva 
sättet att nå ut till så många berörda som möjligt. För de åtgärder som kräver ny detaljplan (dagvattenpark och ny 
bebyggelse) kommer berörda (närboende) få information per post och ha möjlighet att lämna synpunkter på planförla-
get. 

Privatperson 6 och 7
Jag bor på i Marieberg och har följande synpunkter angående stadsvision i Viken:

1. FÖRTÄTNING AV STADEN
Nuvarande Karlstads Kommunledning förtätar staden, eftersom det är billigare att bygga där vägar,
vatten och avlopp mm. redan finns. Förr i tiden utökade man staden i dess utkanter. Vår kommun 
vill snabbt nå målet med 100 000 invånare och agerar som de gör. Sådan politik förfular Karlstad 
och även försämrar trivsel, livskvalité, mm. för invånarna som redan bor i den stad som ansågs en 
utav vackraste i vårt land. Sådana nybyggnader som MSB har sitt säte, är ett skrämmande exempel 
på det som byggs i Karlstads centrum.

2. TRAFIK
Hänvisa till synpunkter, offentlig skrivna i en insändare av Ove Norling, eftersom jag tycker samma
som han att TRAFIKEN ÄR REDAN ANSTRÄNGT som t.ex.:
”Hamngatan som idag är en trång, hårt belastad passage, bantas till två körfält som i huvudsak
kommer att trafikeras av Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. Där skall av- och påstigning ske utef-
ter både Hamngatan och Järnvägsgatan. Trafiken mot Karl IX-bron får därför ta vägen via viaduk-
ten vid Löfbergs, Helmiakorset och Sjömansgatan, vidare via Klaraborgsgatan (kollat köerna idag?) 
eller längre fram, via Hööksgatan ut mot flygfältet och över den nya bron mot Björkås. Löfbergsvia-
dukten skall svälja ytterligare cirka 6 000 bilar varje dag som kommer fram två och två vid högtrafik, 
när de skall lämna plats för gång- och cykeltrafikanter vid rondellen. Genom den viadukten skall 
också fjärrtrafikbussar (Flixbus, Netbus, Viking m.fl.) passera för att ta sig fram till den södra sidan 
av järnvägen. De skall sedan utpassera via Vikengatan-Klaraborgsgatan mot E18.”

Se mer: https://www.vf.se/2019/04/09/framtid-med-trafikkaos/

3. ”DAGVATTENPARK OCH GÅNGSTRÅK”
a) DAGVATTENPARK bedömer jag blir som ett TRÄSK och hänvisar till Aristoteles (som
levde 384 före Kristus – 322 f. K.).
Alltså: Redan i antiken påpekade Aristoteles följande klokhet: ”Sjukdomar orsakas av insekter som
lever i träsk och flyger in genom mun och näsa.” Titta på Kommuns bild ”Visualisering av
dagvattenpark” och se att folk går och t.o.m. sitter på gångstråk och man kan fråga sig: Hur kan de
undvika insekter i mun och näsa? Genom att sätta skyddsmasker på sig?
b) GÅNGSTRÅK ser väldigt tjusigt ut på bilden som kommunen presenterar på webben,
men jag tycker att efter några år kommer den se helt annorlunda ut på grund av slitage: användning,
väder och vind. Risken är att den kan vara vinglig som bryggorna i Mariebergsviken blivit och måste
repareras. Sådan anläggning kommer bli dyrt att bygga och UNDERHÅLLA.

4. Kikade på visionen:
https://karlstad.se/globalassets/karlstad-vaxer/projekt/detaljplaner2/viken---
stadsdelsvision/stadsdelsvision-viken_samrad_190410.pdf
och börjar bekymra mig vilka enorma resurser Karlstads Kommun lägger ut för visioner som det 
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här och på Skutberget. Det är inte undra att Kommunalskatten bara ökar.

5. Var god OBSERVERA: Dessutom det handlar om åtgärder i vatten för vilka krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. Har svårt att tro att Karlstads Kommun för tillstånd för dessa åtgärder i
samband med DAGVATTENPARK OCH GÅNGSTRÅK” som Kommunen planerar i Marie-
bergsviken.

Kommentar:
Förtätning
Att det är bra ekonomi att nyttja befintlig infrastruktur istället för att bygga ny är förstås ett skäl att förtäta. Men 
det finns också andra starkare skäl. Framför allt innebär täthet i bebyggelsen att vi får bättre förutsättningar att gå, 
cykla och åka kollektivt för att nå vår vardagliga service. Kommunens har antagit en transportstrategi som syftar till 
att minska tranportbehoven och skapa ett mer balanserat transportsystem, där bussens och cykels konkurrenskraft 
ska främjas jämfört med bilens varför Karlstad kommun förordar förtätning i lägen som ökar förutsättningarna för 
hållbart resande. Att staden utökats mycket i utkanterna under 60-70-talet har inneburit både stora kostander för 
kommunen och ett bilberoende för många kommuninvånare.

Trafik
Karlstad kommun är medveten med om att trafiknätet i centrala Karlstad börjar nå en gräns när det gäller antal 
bilar som kan passera med ett bra flöde under maxtimmarna. Men att bygga fler filer och öka kapaciteten är inte ett 
önskvärt sätt att lösa kapacitetsproblemen utan riskerar att leda till en ännu snabbare trafikökning och dessutom en 
stadsmiljö som inte är attraktiv för någon. Karlstads kommuns Trafikplan pekar tydligt ut att färdmedelsförflyttning 
från bil till buss och cykel är den huvudsakliga strategin för att åstadkomma ett hållbart transportsystem. Utöver 
detta finns ett antal andra åtgärder som ska genomföras, t.ex att bygga en ny bro över västra älvgrenen och en ny 
förbindelse mellan Rosenborgsgatan och Hammaröleden och att utveckla större bytespunkter med infartsparkeringar.

Se Karlstads Trafikplan här:
https://karlstad.se/bygga-och-bo/kommunens-planarbete/oversiktsplanering/trafikplan/

Dagvattenpark och gångstråk
Syftet med dagvattenparken är att rena dagvatten så att partiklar från körytor mm inte förorenar Mariebergsviken. 
Dammarna kommer vara kontrollerade genom att lämpliga växter väljs och genom att sedimentet grävs upp och 
deponeras med jämna intervaller. Att komplettera dagvattendammarna med spänger att gå på är inte en betydande 
kostnad i sammanhanget men ger ett mervärde för Karlstadborna vilket också stämmer överens med kommunens mål 
att tillgängliggöra Vänern och Klarälven.

Det stämmer att åtgärderna kräver vattendom och beslut från Länsstyrelsen vilket innebär en osäkerhet för genom-
förbarheten.  

Visioner
Att kommunen gör strategiskt arbete i form av t.ex visioner och program kan förhoppningsvis leda till kloka beslut 
och investeringar som på lång sikt leder till en attraktiv, hållbar och ekonomist stark stad.

Privatperson 8
Hej! Ser filmen om Viken! Vi som har fastigheter längs med Jungmansgatan undrar hur det är tänkt
om man inte får göra vänstersväng för att köra in på sin parkering? Ska vi köra runt halva stan för 
att vända då vi kommer från rätt håll?? Vi har redan idag svårt att köra ut från våra gårdar och
parkeringar pga det stora trafikflödet! Hur ska det bli sen?? Ni har inte tänkt till överhuvudtaget för
oss som redan bor här! Verkar som ni bara flyttar problemen från ett ställe till ett annat! Vet
verkligen inte om det är god planering! Det ni borde göra först är en koppling från Hammaröleden 
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till sjukhuset och Romsta/Kartberget för att få bort trafik från både Viken och centrum...,.,gör om 
gör rätt för en gångs skull!!

Kommentar:

Att förbjuda vänstersväng på Jungmansgatan är inte aktuellt. Detta gäller enbart Sjömansgatan och Tullhusgatan.
Kommunen jobbar aktivt för att få till den så kallade Södra förbindelsen, som innebär en bro över västra älvgrenen 
i Ullebergsledens förlängning, en gata genom den nya stadsdelen Jakobsberg och en ny bro till Hammarö, men det är 
en process som tyvärr tar tid. 

Privatperson 9 (2 personer)
Vi bor på Vikengatan och anser att den föreslagna stadsdelsvisionen över lag är ett
genomarbetat och heltäckande dokument. De planer som presenteras för Stadsträdgården
och Wennbergsparken och även den nya dagvattenparken känns väldigt tilltalande. De
områden som föreslås för förtätning anser vi är rimliga.

Våra farhågor rör trafik och trafikmängd. Redan idag upplever vi Viken som trafikerat. Under
morgnar och eftermiddagar är det alltid bilköer längs hela Klaraborgsgatan, Jungmansgatan
och även delar av Sjömansgatan. Särskilt korsningen Vikengatan - Klaraborgsgatan är svår
och oftast är det hart när omöjligt att göra vänstersväng eller köra rakt över den korsningen.
Vi kör oftast högersväng och en extra sväng runt kvarteret istället. Det är därför positivt att
det föreslås en cirkulationsplats i korsningen, men cirkulationsplatser tenderar vara
svårnavigerade när stora delar av trafiken kommer från samma håll. Utöver cirkulationsplatsen 
nämns dock i stadsdelsvisionen inget om hur köbildningen som finns idag, ska åtgärdas. Det anser 
vi är en stor brist. Särskilt som trafikmängden ska öka på grund av den ombyggda Hamngatan.

Området Viken har idag många boende i skolåldern, men de närmaste grundskolorna är
Orrholmsskolan och Kvarnbergsskolan. Det innebär att en stor mängd skolbarn kommer
behöva korsa Vikenförbindelsen, vilket är en viktig fråga ur säkerhetssynpunkt. Detta nämns
inte i Stadsdelsvisionen. Vi anser att en stadsdelsvision borde ha ett avsnitt som berör just
barn och unga, då det är en viktig grupp med särskilda behov i en stadsmiljö.

I dokumentet framgår att kommunen vill möjliggöra för ”en trafikökning om upp till 10-20
%”. Om stora delar av trafiken som idag kör på Hamngatan ska ledas om till
Vikenförbindelsen, torde ökningen bli betydligt större än 10-20 %. Vi tycker att
Stadsdelsvisionen i avsnittet Översikt relaterade projekt borde presentera de övriga
beslutade eller planerade infrastruktursatsningar som syftar till att hålla nere ökningen till
10-20 %. Dessa behöver givetvis vara genomförda innan Hamngatan och Vikenförbindelsen
byggs om. Annars är den bild som presenteras i Stadsdelsvisionen orealistisk och
förskönande.

Kommentar:
De åtgärder som presenteras i visionen (cirkulationer, begränsa antalet vänstersvängar, ta bort ett övergångställe vi 
Löfbergsviadukeln, förbättra korsningen Hamngatan-Tullhusgatan m.m.) innebär att dagens köer kan hanteras. 
Det innebär också att den förväntade omfördelningen från Hamngatan fungerar. Och utöver det kan biltrafiken öka 

ca 10 %. Därefter beräknar vi att vägnätet fullt.  Gatunätet föreslås kapacitetsförbättras till en nivå som bedömts 
rimlig i det centrala läget. Åtgärderna kommer då inte innebära att köer helt försvinner i rusningstid, men de 
minskas till en, som kommunen bedömt, acceptabel nivå. Att bygga fler filer och öka kapaciteten ytterligare är inte 
ett önskvärt sätt att lösa kapacitetsproblemen utan riskerar att leda till en ännu snabbare trafikökning och dessutom 
en stadsmiljö som inte är attraktiv för någon. Karlstads kommuns Trafikplan pekar tydligt på att färdmedelsförflytt-
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ning från bil till buss och cykel är den huvudsakliga strategin för att åstadkomma ett hållbart transportsystem. Kom-
munen planerar flera trafikåtgärder i enlighet med kommunens trafikplan. Kommunen jobbar bl.a aktivt för att få 
till den så kallade Södra förbindelsen, som innebär en bro över västra älvgrenen i Ullebergsledens förlängning, en gata 
genom den nya stadsdelen Jakobsberg och en ny bro till Hammarö, men det är en process som tar tid. Vi kommer de 
närmsta åren också göra flera satsningar på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor för att ge Karlstadborna 
bättre förutsättningar att välja bort bilen.

Kapitlet gällande trafik förtydligas och revideras utifrån aktuella analyser. För mer info om vilka åtgärder som kom-
munen planerar för att hålla nere trafikökningen i centrum hänvisar vi till Karlstads Trafikplan:
https://karlstad.se/bygga-och-bo/kommunens-planarbete/oversiktsplanering/trafikplan/

Stasdelsvisionen kompletteras också så att barnperspektivet tydligare lyfts fram i konsekvensbeskrivningen.

Privatperson 10
Trafikläget redan idag är under all kritik. Varken packhusg, sjömansg eller Hamngatan sväljer all 
morgon och eftermiddagstrafik när alla i denna överexploaterade stadsdel ska till och från jobbet.
Eftermiddag är det ibland köer på sjömansgatan ända bort till Karlstad energi som skall ut till Karl 
XI.

På morgonen är köerna från hagaleden in på tullhusgstan katastrofala. Från korsningen hagaleden/
magasinsgatan till hamntorget, en sträcka på 950 m, har det kl.8 som mest tagit 35 minuter för mig 
att ta mig. Vanlige tar det minst 15 min För att överhuvudtaget lösa trafikkaoset i Viken måste 4 
stora flaskhalsar bort.

1. Viadukten tullhusgstan
2. Korsningen Packhusgatan/Hammaröleden
3. Korsningen Hamngatan/älvgatan/Klarabergsgatan
OCH slutligen.
4. 236/västanvindsgatan. Om den korsningen kan åtgärdas skulle många fler välja att ta hammaröle-
den istället för hagaleden in till centrum.

Kommentar:
Ombyggnation av viadukten på Tullhusgatan och Tullhusgatans korsning med Hamngatan planeras genomföras 
nästa år. Även korsningen Hamngatan/Älvgatan/Klaraborgsgatan planeras byggas om, men i en senare etapp. 

Inga åtgärder planeras i dagsläget i korsningen Packhusgatan/Hammaröleden, med en ombyggnation av Packhusga-
tan och Packhusgatans korsning med Tullhusgatan och Sjömansgatan kommer att ha en viss effekt där.

Gällande väg 236 har en ny Transportled mellan Hammaröleden och Välsviksleden över Lamberget och Örsholmen 
utretts översiktligt. Leden är utpekad i Översiktsplanen och i Trafikplanen men kommunen har idagsläget inget 
uppdrag att arbeta vidare med leden.

Privatperson 11
Den enda hållbara lösningen för trafiken i Karlstad är att gräva ner Hamngatan, Hammaröleden,
ÖstraTorgatan samt hela den nya järnvägsstationen med spår. Staden är idag tvådelad och detta
hämmar stadens utveckling. Bygg ner järnvägsspåren under mark eller i värsta fall bygg över den så
denna centrala yta kan användas till något vettigt.
Väldigt onödigt att förfula staden med bilväg och järnväg på markplan. Detta bidrar till minskad
livskavilè i stadskärnan då detta hindrar passage och orsakar buller m.m.
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Ett annat förslag är att bygga en tunnel åt E18 och järnvägen mot Stockholm under karlstad och
förtsätta under vattnet till Jäverön, Arnön och de andra halvöarna på vägen mot Kristinehamn.
Därmed öppna upp för kortare restider till attraktiva boenden på dessa öar. Det skulle även frigöra
attraktiv mark där järnvägen idag går längst Kroppkärrssjön, välsviken, Alster, Skattkärr osv..
Naturreservat skapas på de södra delarna av Jäverön Arnön m.mm så inte Vänerkusten förstörs.

Om dessa åtgärder skulle bli verklighet så skulle Karlstad bli världens bästa stad att bo i.

Kommentar:
Att gräva ner Hamngatan har utretts men visat sig vara både tekniskt svårt och kostsamt. Nyttan blir inte heller 
tillräckligt stor då trafik i nån form ändå behöver röra sig i markplan. I närtid kommer det inte finnas pengar för 
att gör sådana stora infrastruktursatsningar. Det stämmer inte heller överens med Trafikverkets fyrstegsprincip. 
Även kommunen är varsam med stora infrastruktursatsningar då det främst ytterligare främjar bilåkandet vilket 
inte stämmer överens med kommunens Trafikplan.

Även att gräva ner järnvägen har utretts men avfärdats på grund av ekonomi och teknisk genomförbarhet.

Privatperson 12
Redan idag är Sjömansgatan överbelastad med både persontrafik och tung trafik. Nu planeras att
nästan all trafik från Hagaleden skall omdirigeras till Sjömansgatan. Bor på Konduktörsgatan med
fönster och balkong mot nämnda gata. Det sägs i förstudierna att gatan skall byggas om med ett
antal nya rondeller för att få ett jämnare flöde. Men trafiken kommer att öka och med den ökade
avgasutsläpp och även buller. Sommartid är det nästan omöjligt att vara på balkongen dagtid.
Mycket buller och avgaser och HÖGA hastigheter.
Det kan väl inte vara så att vi som bott här i tjugo år måste flytta på grund utav alla dessa störande
inslag. Som sagt, redan idag är trafiken VÄLDIGT störande och med nu föreslagna åtgärder kom-
mer det att bli mycket, mycket värre för oss som bor i Viken. Vänligen; TÄNK OM.

Kommentar:
Vi håller med dig om att trafikmängderna både i och kring centrum börjar bli för höga. Vi behöver minska biltrafi-
ken i centrum för att få en stadskärna med mindre buller, bättre luft och mer plats för stadsliv. 

Den biltrafik som inte har centrum som målpunkt, utan bara behöver passera förbi centrum, ska istället röra sig 
utanför stadskärnan. På sikt kommer detta ske främst på den planerade Södra förbindelsen och förhoppningsvis även 
på en Östra förbindelse. Kommunen jobbar just nu aktivt för att få till den Södra förbindelsen, men det är en process 
som tar tid. Utöver förbindelserna kommer vi även behöva gör justeringar på t.ex Sjömansgatan för att få trafiken 
att flyta bättre runt centrum. Detta kan förhoppningsvis göras snart. Det innebär att trafikmängden kommer öka i 
detta gatusnittet, även om åtgärden syftar till att totalt sett dämpa ökningen av biltrafiken och minska biltrafiken i 
centrum. Gällande buller räknar vi med ca 2 dBA högre ljudvolym på Sjömansgatan/Jungmansgatan, vilket är på 
gränsen vad som är möjligt för att uppfatta. Gällande luft visar luftsimuleringar på fortsatt bra värden tack vare att 
det är ett så öppet gaturum. Detta följs upp med mätningar. Åtgärder i form av t.ex fönsterbyte eller hastighetssänk-
ning, kan vara möjligt om åtgärder visar sig nödvändiga.

Vi kommer de närmsta åren också göra flera satsningar på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor för att 
ge Karlstadsborna bättre förutsättningar att välja bort bilen. Kommunens inriktning är också att planera för fler 
bostäder centralt där man har möjlighet att gå/cykla/åka buss för att klara av sitt vardagsliv. 
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Privatperson 13
Jag, vår bostadsrättsförening samt flera boende i området känner stark oro och vänder oss mot
utbyggnad av trafiken på Sjömansgatan.
Viss förståelse finns för utbyggnaden när det gäller att underlätta för trafiken för ambulanser och
buss mm.
Men inte när det gäller omdirigeringen av trafik från Hamngatan till Sjömansgatan i den
omfattningen som är tänkt. I Viken och Marieberg bor väldigt många äldre och barnfamiljer som
skulle lida dels pga av risker som följer med ökad trafik/att bli påkörd men även risken med ökade
halter avgas och buller. Detta måste tas hänsyn till och hålla nere antalet passerande bilar. Runt
Hamngatan bor färre äldre, barnfamiljer och människor överlag.

I övrigt finns många positiva delar i planen som tex grönytorna, dagvattenpark mm. Men ovan är
viktigt att ta hänsyn till.
Hör gärna av er om ni har frågor. Jag önskar återkoppling.

Kommentar:

Se kommentar till ”Privatperson 17”.

Privatperson 14
Buller och avgaser kommer att öka vilket leder till hälsoproblem och störningar.
Sjömansgatan har redan fått vad den tål av trafik och den tunga trafiken är oerhört störande för
nattsömnen för oss som bor i Viken.
En kommun som vill ha en hållbar utveckling kan väl knappast anse det hållbart att låta lastbilar och
annan tung trafik köra genom bostadsområdena runt Viken natt och dag? Inte bara boende utan
även promenerande barnfamiljer, pensionärer och alla andra som rör sig i områdena runt Viken
drabbas av ökade risker i trafiken och buller och avgaser. Tänker kommunen ta ansvar för att
förstärka våra hus när den tunga trafiken orsakar sättningar i våra hus som står på gammal sjöbotten
och tänker kommunen sätta in åtgärder för den bullerproblematik som kommer att uppstå?
Förslaget är skandalöst dåligt genom att det förstör ett bostadsområde som redan är hårt ansträngt.
De få grönytor som är kvar i Viken kan inte vara försvarbart ur hållbarhetssynpunkt och
trivselsynpunkt att bebygga.

Kommentar:
Sjömansgatan är ingen godsled idag och kommer inte vara det framöver heller. Andelen tung trafik har nyligen mäts 
och uppgår till 11 % på Sjömansgatan och 6,5 % på Tullhusgatan. Vi räknar inte med någon ökning av andelen 
tung trafik. Däremot blir det ju naturligtvis fler tunga fordon då totala trafikmängden ökar. Andelen buss kommer 
att öka något med målpunkterna för lastbilstrafiken i närområdet är de samma så de kommer inte att stå för någon 
ökning.

Gällande luft visar luftsimuleringar på fortsatt bra värden tack vare att det är ett så öppet gaturum. En viktig del i 
gatuombyggnaden är att få trafiken att flyta då stillastående bilar ger mer avgaser än bilar i rörelse. 

Gällande buller räknar vi med ca 2 dBA högre ljudvolym på Sjömansgatan/Jungmansgatan, vilket är på gränsen 
vad som är möjligt för att uppfatta. Detta följs upp med mätningar. Åtgärder i form av t.ex fönsterbyte eller hastig-
hetssänkning kan vara möjligt om åtgärder visar sig nödvändiga.

Inga grönytor föreslås tas i anspråk.
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Privatperson 15
Ökad trafik i Viken är definitivt inte bra för oss boende. Buller och avgaser kommer att
förstöra boendemiljön för väldigt många. Viken är ett bostadsområde - inte en trafikgenomfart.
Viken är heller inte byggt för att klara tung trafik och förslaget innebär stora risker vad gäller hälsa
och miljö för oss som bor här. 

Kommentar:
Se kommentar till Privatperson 14 och 17.

Privatperson 16
Det är synnerligen olämpligt både ur hälsoaspekt och miljöaspekt att styra in ytterligare trafik i ett 
tättbebyggt bostadsområde som Viken. Husen ligger tätt och gatorna är smala. Vi ska enligt för-
slaget inringas av tung trafik eftersom även Sjömansgatan ska få en starkt ökad trafik. Det är redan 
idag ett problem med trafikbuller från Sjömansgatan och ytterligare trafik och avgaser därifrån 
kommer att påverka boende i mycket negativt i alla delar runt Sjömansgatan med omnejd. För oss 
som bor i Viken är det obegripligt att kommunen anser det lämpligt att utsätta oss för den hälsorisk 
som ökade avgaser och ökat buller innebär. Ur trafiksynpunkt är det också stora risker med att styra 
in trafiken i ett område med många barn som rör sig i området och många äldre som bor här. Ska 
dessutom flera stora huskomplex byggas i denna redan starkt förtätade miljö så ökar trafiken ytterli-
gare. Det kan inte på något sätt vara lämpligt eller rimligt att Viken ska belastas med den trafik som 
inte Hamngatan anses kunna härbärgera.

Kommentar:
Se kommentar till ”Privatperson 17”.

Privatperson 17
Har en fundering när det gäller att ni vill öka trafiken på Sjömansgatan. Hur tänker ni att miljön
kommer att bli för oss som bor efter Sjömansgatan? Det är redan nu mycket avgaser och hemskt
mycket trafik. Dessutom kommer det ju att byggas en massa bostäder på KF:s gamla tomt vars 
trafik också kommer att passera på Sjömansgatan. Finns det verkligen beräkningar att Sjömansgatan
kommer att räcka till för all trafik? Måste säga att man som boende efter Sjömansgatan känner en
stor oro för era planer för Viken.

Kommentar:
Vi håller med dig om att trafikmängderna både i och kring centrum börjar bli för höga. Vi behöver minska biltrafi-
ken i centrum för att få en stadskärna med mindre buller, bättre luft och mer plats för stadsliv. 

Den biltrafik som inte har centrum som målpunkt, utan bara behöver passera förbi centrum, ska istället röra sig 
utanför stadskärnan. På sikt kommer detta ske främst på den planerade Södra förbindelsen och förhoppningsvis även 
på en Östra förbindelse. Kommunen jobbar just nu aktivt för att få till den Södra förbindelsen, men det är en process 
som tar tid. Utöver förbindelserna kommer vi även behöva gör justeringar på t.ex Sjömansgatan för att få trafiken 
att flyta bättre runt centrum. Detta kan förhoppningsvis göras snart. Det innebär att trafikmängden kommer öka i 
detta gatusnittet, även om åtgärden syftar till att totalt sett dämpa ökningen av biltrafiken och minska biltrafiken i 
centrum. Gällande buller räknar vi med ca 2 dBA högre ljudvolym på Sjömansgatan/Jungmansgatan, vilket är på 
gränsen vad som är möjligt för att uppfatta. Gällande luft visar luftsimuleringar på fortsatt bra värden tack vare att 
det är ett så öppet gaturum. Detta följs upp med mätningar. 

Vi kommer de närmsta åren också göra flera satsningar på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor för att ge 
Karlstadborna bättre förutsättningar att välja bort bilen.
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Att planera för nya bostäder centralt, t.ex. på KF:s tomt, där man har möjlighet att gå/cykla/åka buss för att 
klara av sitt vardagsliv är också en del kommunens handlingsplan för hur vi på sikt får ett mer hållbart transport-
system.

Gällande kapaciteten så föreslås gatunätet genom Viken kapacitetsförbättras till en nivå som bedömts rimlig i det 
centrala läget. Åtgärderna kommer inte innebära att köer helt försvinner i rusningstid, men de minskar och vägnätet 
klarar utöver omfördelningen från Hamngatan ytterligare ca 10% fler bilar, därefter är gaunätet i centrum fullt. 

Privatperson 18
Jag tycker att det finns en hel del bra observationer och intentioner i visionen vad gäller vikten att 
att tillvara rekreationsområden och grönområden, i det här fallet Stadsparken, Wennbergsparken, 
Mariebergsviken. Som det påpekas i dokumentet är det begränsad tillgång sådana platser annars för 
de som bor centralt, vilket också lyfts fram i dokumentet. Jag tycker dock det finns motsägelser i 
förslagen i och med att de planeras att styra om en stor mängd trafik till Viken precis i anslutning 
till dessa områden och som faktiskt då skapar då en sorts barriär och störande trafik som man inte 
direkt uppskttar på sådana områden. I tillägg så står det i dokumentet att man baserat beräkningar
på nuvarande trafikmängd men i och med att det planeras stora utbyggnationer bland annat runt
nuvarande Coop, Viken och Jakobsberg lär ju trafikmängd väsentligt öka ytterligare. Hur kommer 
uppskattad trafikmängd se ut efter planerade utbyggnationer har gjorts och hur påverkar det upple-
velsen av nuvarande park och rekreationsområden? 

Det är ju tänkt att Sjömansgatan/Jungmansgatan ska fungera som en matargata för trafik vid centr-
um men samtidigt står det att bil har lägst prioritet och gående högst prioritet mellan trafikslag i 
området. Så det känns som en konflikt att skapa en matargata/huvudled där samtidigt som man vill 
ha det som en stadsgata men prioritet på gående och cykel och förstärka park och rekreationsområ-
den. Jag kan tycka att det behövs ett större grepp på att hitta mer långsiktiga lösningar för trafiken i
centrala Karlstad samtidigt som man ska ta tillvara de styrkor som finns i staden vad gäller tillgång 
till parker, vatten och rekreation utan störande matarleder med trafik.

Jag tycker inte om förslaget om att bygga vattenpark i Mariebergsviken. Mariebergsviken är en
väldigt vacker vik med fin strandlinje som känns naturlig och ligger centralt och lättillgängligt. 
Dagligen är det männsiskor som fotograferar ut mot Mariebergsviken pga att det är väldigt vackert 
där. Jag tycker inte alls om förslaget att bygga sedimentdammar långt ut i Viken och som då upptar 
stor yta i norra delen på den sida som många människorna promenerar eller cyklar längs med. Jag 
tycker det förfular och förstör själva upplevelsen av Maribergsviken vilken är en stor tillgång för 
Karlstad. Att bygga konstgjorda dammar med växtlighet som där sedan sediment ska grävas ur var 
3:e år känns inte alls rätt riktning att gå för denna fina Mariebergsviken. Jag tycker man ska vara 
väldigt försiktig med att exploatera områden som vi uppskattar och vill prioritera för rekreation och 
välbefinnande. Däremot tycker jag det kan vara en bra ide att bygga bryggor längst med strandlinjen 
med sittplatser och mötespunkter för männsiskor men jag tycker man ska vara försiktig att exploa-
tera naturliga värden man uppskattar.

Kommentar:
Se kommentar till privatperson 17.

Dagvattenhanteringens utformning studeras vidare med synpunkten om strandlinjen i åtanke.
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Privatperson 19
I och med ombyggnad i Viken. Stadsträdgården.
Plantera buskar eller häck mellan Köpmannagatan till Konduktörsgatan längs med Sjömannagatan. 
Detta skulle ge hela parken ett lyft. Lådodlingen skulle få en mycket bättre miljö. Tydliga avbrott i 
buskar/häck vid övergångsställe och utfart vid Konduktörsgatan. Detta skulle nog också sänka far-
ten på Sjömansgatan. Jag bor själv i området och ser hur området blommar upp på turistsäsongen 
och detta skulle kunna sammanknippa Stadsträdgården med den lika underbara Mariebergsskogen 
via planerad dagvattenpark i viken.

Kommentar:
Synpunkten noteras och fråga underöks vidare.
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